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موقف الغاوون
ما  ب��ه  ن�صف  �أن  يمكن  م��ا  ه��ذ�  �لت�صلُّل«.  »تطبيُع 
ح�صل في مهرجان مدينة �صيت �لفرن�صية، و�لذي 

�متّد من 24 �ل�صهر �لفائت وحتى يوم �لبارحة.
27 �صاعرً� عربيًا مع 3 �صعر�ء �إ�صر�ئيليين �صاركو� 
ف��ي �ل��م��ه��رج��ان. �ل�����ص��ع��ر�ء �ل��ع��رب ه���م: �أدون��ي�����س، 
حلمي ���ص��ال��م، ط��اه��ر ري���ا����س، ف��ا���ص��ل �ل���ع���ز�وي، 
غ�����ص��ان زق���ط���ان، زك��ري��ا م��ح��م��د، ن���وري �ل���ج���ّر�ح، 
خالد،  �أب��و  فوزية  �لخمي�صي،  عيد  م�صري،  منذر 
مي�صون �صقر، �أحمد ر��صد ثاني، علي �ل�صرقاوي، 
�إبر�هيم �ل�صّيد، �صالح نيازي، �أحمد يماني، �صالح 
عبد  �لطويبي،  عا�صور  ق��ادرب��وه،  �صالح  �صتيتية، 
�لوهاب �لملوح، �أمينة �صعيد، محمد علي �ليو�صفي، 
و�صاط،  م��ب��ارك  طنغور،  حبيب  محمدي،  ن�صيرة 

ر��صم �لمدهون، محمد �لعمر�وي.
�أما �ل�صعر�ء �لإ�صر�ئيليون فهم: جلعاد ميري، روني 

�صوميك، �صم�س لنغرودي.
�لم�صاألة هنا �أخطر من فكرة �أن �لتطبيع تّم بالجملة، 
و�أخطر من فكرة �أن بع�س �لم�صاركين فيه هم من 
ر�ف�صي �لتطبيع )ماذ� يقول �ل�صديق حلمي �صالم 

�صاحب »حمامة على بنت جبيل« عن م�صاركته؟(.
�أنه لم يتّم  نقول �لأخطر من هذ� كّله في ما ح�صل 
�صمن موقف و��صح كان يمكن �أن »ُيغني« �لنقا�س 
�لتطبيع...  كم�صاألة  �إ�صكالية  م�صاألة  ح��ول  �ل��د�ئ��ر 

و�إنما تّم بالت�صلُّل، وبعد قليل بال�صتغفال.
و�ل�صوؤ�ل �لذي نطرحه هنا على �صعر�ئنا �لم�صاركين: 
هل �أبلغتكم �إد�رة �لمهرجان بالم�صاركة �لإ�صر�ئيلية؟ 
و�إذ� كان �لجو�ب »ل«، لماذ� قبلتم �إتمام �لم�صاركة 
بعدما عرفتم بالأمر؟ هل �نطلت حقًا »حيلة« �لبلدية 

�ليمينية لمدينة �صيت عليكم؟
�لمرتبطين  �ل���ع���رب  �ل�����ص��م��ا���ص��رة  ب��ع�����س  دور  م���ا 
�إلى  �ل�صعر�ء �لعرب وجّرهم  بالمهرجان في خد�ع 

�لم�صاركة؟
»تطبيع �لت�صلُّل« �أخطر من �لتطبيع نف�صه لأنه لي�س 

تطبيعًا فقط، بل لأنه تطبيع بال موقف �أي�صًا.
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كّلما قب�صُت على ن�صخة من كتاب قديم �أو مجّلة قديمة 
)وهما غر�ُم حياتي(، �أتذّكر حادثة �أدبية جميلة حفظُتها 
مر�هقًا عن ت�صدير طبعة قديمة لكتاب »عيون �لأخبار« 
لبن قتيبة. تقول هذه �لحكاية �إن �لأمير �أبا ن�صر �أحمد �لميكالي 
دريد.  �بن  بينهم  وك��ان  ندمائه  بع�س  مع  هات  �لُمتنزَّ يتذ�كر  كان 
ْغد  �آخ��رون: �صُ وق��ال  �لأماكن غوطة دم�صق،  �أن��زه  بع�صهم:  فقال 
�ب��ن دري���د: هذه  ب��غ��د�د... فقال  ن��ه��رو�ن  �صمرقند، وق��ال غيرهم: 
متنّزهات �لعيون، فاأين �أنتم من متنّزهات �لقلوب؟ قالو�: وما هي يا 
�أبا بكر؟ قال: »عيون �لأخبار« للقتيبّي و»�لزهرة« لبن د�ود و»قلق 

�لم�صتاق« لبن �أبي طاهر...
ق  تذوُّ يكون:  ما  �أح�صن  على  »�لتذّوق«  م�صاألة  �لحكاية  هذه  ُتظهر 
�لعدد  من  �لأ�صلية  و�لن�صخة  و�ل�صغف.  و�لأفكار  و�لخيال  �لأدب 
�لأول من مجّلة »�أبوللو« �لتي ح�صلُت عليها �أخيرً� �أَْليُق نموذج لهذه 
فيها حمل  �لجديدة  بالإ�صد�ر�ت  �لخا�س  �لباب  �أن  حتى  �لفكرة، 

ْق، عو�س: �قر�أْ. ��صم »ثمار �لمطابع«. �أي: تذوَّ
�لمز�ج يتدّخل في كل �صفحة من �صفحات تلك �لمجلة: في �لتبويب، 
خ في  في �لإخ��ر�ج، في �لر�صوم �لمر�فقة... ناهيك بالمز�ج �لمدوِّ
�لم�صّطح  �لكيبورد  �غتالها ذكاء  و�لتي  �لد�كتيلو،  ر�صف حروف 

)بك�صر �لطاء وفتحها( و�لن�صجام �لرقمّي لحروفه.
نعم �أنا �أمتدح �لآلة �لكاتبة وخطوط �لخّطاطين حين يكون �لم�صروع 
مجلة �أدبية. �أنا �أنحاز �إلى حرف نافر هنا وكلمة »مطعوجة« هناك، 
خا�س  �صيء  ف��الأدب  �لإن�صانية.  �ليد  �ليد؛  خطوط  جمال  من  هي 

�لقرن  �صتينيات  )ب��ع��د  �ل��م��ز�ج  وه���ذ�  �لعناء  ه��ذ�  مثل  وي�صتاأهل 
�لما�صي، غاب �لمز�ج في طباعة �لأدب، ولم يعد �لقارئ يلحظ فارقًا 

بين ديو�ن �صعر وكتاب في �ل�صيا�صة(.
في �لعدد �لمذكور من مجلة »�أبوللو« �لتي - كما يعرف �لجميع - 
�أ�ص�صها �أحمد زكي �أبو �صادي، ُيهدي �أحمد �صوقي )بك(، �إلى جانب 
ع عليها. �أ�صوق  ب بالمجّلة، �صورًة كبيرًة له وقَّ ق�صيدٍة �فتتاحيٍة ترحِّ
ذلك على �صبيل �لتلميح �إلى نجومية حقيقية كان يعي�صها �صعر�ء ذلك 
�لزمان، ُتتيح لهم ممار�صة مز�جهم في �إ�صد�ر مجّلة وكتاب و�لتقاط 
�صورة وتوقيعها. وربما �لعك�س �أي�صًا، �أي ربما كانت ممار�صة هذ� 
�أ�صباب تلك �لنجومية. ثمة ذوق ومهارة  �لمز�ج تحديدً� �صببًا من 
�أن كل ما فيها ي�صلح لأن يكون  �إل��ى درج��ة  وتقانة في كل �صيء، 
��صم  من  و�بتد�ًء  �لخيار�ت...  تقليب  تّم  ما  لكثرة  �صجال  مو�صع 
�لمجّلة �لذي �صهد معركة جانبية، لكن ذ�ت دللة، بين »�لزعيَمين«: 
زعيم »�لديو�ن« عبا�س محمود �لعّقاد، وزعيم »�أبوللو« �أحمد زكي 
�أبو �صادي. فقد �أر�صل �لعّقاد - في هذ� �لعدد �لأول - ر�صالًة ينتقد 
رّب  ب�»عطارد«  ��صتبد�لها  يمكن  ك��ان  �لتي  »�أبوللو«  ت�صمية  فيها 
لبن  ببيَتين  م�صت�صهدً�  و�لكلد�نيين،  �لعرب  لدى  و�لآد�ب  �لفنون 
�لرومي يقول فيهما: »ونحن معا�صر �ل�صعر�ء ُنْنمى/ �إلى َن�َصٍب من 

�لكّتاب د�ِن/ �أبونا عند ِن�صبتنا �أبوهم/ ُعطارٌد �ل�صماوّي �لمكاِن«.
�أن  �لت�صمية -  �لعّقاد �لأخ��رى - �صوى »�لتغريب« في  ومن ماآخذ 
»�أبوللو« لدى �ليونانيين غير مق�صور على رعاية �ل�صعر و�لأدب، بل 
فيه ن�صيب لرعاية �لما�صية و�لزر�عة. وختم �لعّقاد ر�صالته بالقول �إن 

ُد لن�صر �لأدب �لعربي و�ل�صعر �لعربي ل ينبغي  »�لمجلة �لتي ُتر�صَ
�أن يكون ��صمها �صاهدً� على خلّو �لماأثور�ت �لعربية من ��صم �صالح 

لمثل هذه �لمجلة«، د�عيًا �إلى تغيير �ل�صم.
ذلك بالطبع ��صتدعى رّدً� �صريعًا من »�لمحّرر« )�لذي هو لي�س �صوى 
خ�صمه �للدود �أبو �صادي(، قال له فيه �إنهم ��صتعر�صو� �أ�صماء �صّتى 
لهذه �لمجلة قبل �ختيار ��صم »�أبوللو«، ولم ينظرو� �إليه كا�صم �أجنبي 
�لكلد�نيين  عن  »�لنقَل  يجدو�  لم  بل  محبوب«،  عالمي  ك�»��صم  بل 
في    Mercury �صيما وعطارد  ل  �لإغريق،  عن  �لنقل  من  �أف�صل 
نف�س  �لرومانية  �لأ�صاطير  في  وه��و  كذلك،  عالميٌّ  �لأدب��ي��ة  ن�صبته 
هرم�س Hermes  في �لأ�صاطير �ليونانية، ولكَليهما �صفات ثانوية 

تت�صل بالزر�عة«... �إلخ.
�لمالحظ في �لرّد، �إ�صافة �إلى �أن �أبو �صادي قد و�جه �بن �لرومي 
�إبر�هيم  حافظ  ه��و  معا�صر  ب�صاعر  �ل��ع��ّق��اد(  ب��ه  ��صت�صهد  )�ل���ذي 
هو  �ل�صمال«(،  ري��ح  ن�صّم  ودع��ون��ا  عّنا/  �لكمائَم  ه��ذه  )»ف��ارف��ع��و� 
»َتْغميقه« للفظة »�ليونان« �لتي ��صتعملها �لعّقاد، لت�صبح: »�لإغريق«، 
�أي بما يجعلها �صديدة �لُقرب من لفظة »�لكلد�نيين« �لتي قذفها �لعّقاد 

في وجه �لمجّلة �لحديثة �لولدة، و�لُمتَهمة بالتغريب م�صبقًا.
بين  �أ�صوقها  �ل��ت��ي  �لمالحظة  ف��ي  �أهمية  �ل��ي��وم  ق���ارئ  ي��رى  ل  ق��د 
��صتعمال لفظَتين لمعنى و�حد. قد ل يرى في �لمو�صوع ما ي�صتحق 

�للتفات و�لكتابة.
لكن �لمز�ج كان له في �لما�صي �صوؤون �أخرى، و�أنا �أحاول تقريظها 

هنا، ولو في عمود مجلة ل ت�صتعمل �لد�كتيلو.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر

�صحية  بي�صون  عّبا�س  �ل�صاعر  يكون  �أن  �آلمني  كم 
يجوز  وه��و  ليالينا،  من  �صابقة  ليلة  في  ح��ادث �صدم 
�لطريق �لو��صعة من نقطة �إلى �أخرى في بيروت. وفي 
هذه �للحظات �لرهيبة �أ�صابه مرور �صّيارة م�صرعة، و�صقط مرميًا 
بج�صده، بنف�صه، ونحن كاأننا مع �ل�صاعر، �أي �صاعر، ومع �لأديب، 
�أي �أديب، ومع �لفنان، �أي فنان، مع �أي �إن�صان ول�صنا في ذو�تنا 
في �أعماقنا من يقبلون �أن يكون �أحدهم في بر�ثن �لق�صاء و�لقدر، 
�لذي نحّبه من قبل  �ل�صخ�س  في بر�ثن محّددة و�أن يرتمي هذ� 
ومن بعد، على �لأر�س وهو مثخن وهو في �أ�صى �ل�صعف وهو�ن 
�لحياة، وهو�ن �لهيكل هيكله من لحم ودم، و�أن يقع كال�صجرة، 
�ني، في وهلة  كالأغ�صان �لمبتهجة، و�أن ينك�صر ذلك �لفرح �لجوَّ

�صغيرة، في هنيهة �صود�ء.

وعّبا�س �صاعر في جز�أيه، جزء �ل�صحافة وجزء �ل�صعر و�لدو�وين، 
و�قفًا،  �لبقاء  �صّر  وفقد  تو�زنه،  وفقد  �نقلَب  �أنه  كونه  وهكذ� من 
م�صرعًا لحركته، م�صيطرً� على تفا�صيله، على كينونته، نحن نندفع 
من  ينه�س  �أن  �لأم��ن��ي��ات  �صوب  ل��ه،  �لتي  �لجهة  �صوب  �صوبه، 
�لعثرة، من هذه �لرو�ية �لعبثية، رو�ية �صاعر في �ألّذ �صروده، وفي 

�أمتع خ�صبه ون�صاطه.
***

وكان لي زمان ولم �أَر عّبا�س، ولم �أ�صادفه. وكالنا في مرحلة من 
مر�حل �لبحث عن �ل�صعر، وفي هو�س �للعب بالكلمة، بالكلمات، 
يك، من خالل مقالة، من  لبَّ لي  يقول  لي،  �أج��ده حا�صرً�  و�أحيانًا 
خ���الل خ��ب��ر �أو م��ن خ���الل ك��ت��اب. وه���و د�ئ���م �ل���ص��ت��ع��ال �إن في 
�أو في �صفر ما.  �أدبية،  �ل�صحافة و�إن في منبر حّر، في �صاحية 

ولعله، بين �لأجيال و�صّغيلة �لق�صائد، هو في �لقلب من ذلك، في 
دولب �لحرير، و�أي دولب ل يهد�أ ول يتجّمد في ُبطئه وفي �إلهامه. 
�لجميع،  على ده�صة  ينفل�س  و�أن  يكون م�صيئًا  �أن  �إل  ي�صعه  ول 
على م�صاحة �صائقة، و�إذ� هو، في بع�س نو�حيه قادر على �لتاأليف 
�لم�صيب وعلى �أن ي�صكر �صكرة خاّلقة و�أن ي�صل �إلى حيث ُيتاح 
له �أن يعلو و�أن يكون �صمعة �لأم�صيات و�أن يكبر فوق �لحدود، و�أن 
ينتهي �إلى حيث يريد ول يغلق �لباب، ول حاجز بيننا وبينه و�إنما 
يفتح لك وي�صرع لك، و�أنت حّر �أن تنزل نزول �لأمير في حديقته، 
في كوخه وفي �أي مكان له، وله هنا، �أمكنة عّدة ويمكنك �أن تزوره 
في مجمل هذه �لنو�حي، و�أن تكون م�صاويرك معه �أحلى و�أحلى. 
�لحومة  �إل��ى  �ل�صفاء و�لرجوع  له  نتمّنى  و�أن��ت و�لآخ���رون  ونحن 

و�إلى �صّتى �لمباريات.

وهذ� هو �ل�صاعر و�لناقد عبد �لقادر �لجنابي، عبر »د�ر �لغاوون«، 
يطّل بكتاب عنو�نه : »ق�صيدة �لنثر وما تتمّيز به عن �ل�صعر �لحّر«. 
 176 في  �لفرن�صية«،  �لتجربة  من  ون��م��اذج  نقدية  »م��د�خ��ل  وه��و 

�صفحة من �لقطع �لو�صط، وطباعة جّيدة 2010.
�لكتاب، وه��و يطوف  ي��دور على م�صمون  �أن  �أرغ��ب لكالمي  ول 
طو�فًا متاأّنيًا ودقيقًا في �أجز�ء من كتابته، ثم يطوف في ن�صو�س 
وك��اأن  ه��ن��اك.  م��ن  �لبعيدين  م��ن  �أ�صماء  وف��ي  و�إنكليزية  فرن�صية 
�لجنابي في ما فعل، �صاء �أن يكون دوره تبيان بع�س �لجو�نب لأن 
�لمو�صوع و��صع، ولأن �لغرق في �لجملة وفي �لمجموع، رّبما ل 
ُيو�صل �إلى �لغاية �أو ل ُي�صبع �لجائع ول ُيزيد على �لمعرفة �لكاملة 
�أي زيادة ولأن �لإ�صر�ف في هذ� �لكالم على �لنثر وعلى �ل�صعر 
�لحّر، رّبما هو �أي�صًا في غير محّله، وفي مفازة مطلقة ول فائدة 
ت��زد�د ر�صوخًا  د�مغة  بّينة وعلى حّجة  على  ولنكون  معه  لنرتاح 

وتاأتي بالجو�ب �لفّذ.
م ما هو  خذه لقلمه، لدر��صته، �إنما قدَّ و�لجنابي في �لمد�ر �لذي �تَّ
ل بما بين يَديه وما  جليل وقابل لالأخذ وللقر�ءة ولأن ي�صعد �لمتاأمِّ
يهّز ذهنه وعقله وقلبه، ويجل�س عندئذ في منتهى �لعبرة و�لجودة 
و�ل�صطور  �لأ���ص��ي��اء  مختلف  وف��ي  �لمترجم،  �لن�س  ف��ي  �لكامنة 
و�لنو�حي �لمزدهرة و�لقائمة على �أعمدة من �لنتباه و�ل�صتق�صاء 

و�لرغبة في �لإحاطة.
ول �صك �أن �لجنابي مجتهد بل �أنه جهد في �لن�س وفي �أن يح�صن 

�صعات ومن مد�رج منذ �لبدء �إلى فترة من تاريخ  ما يح�صن من متَّ
فة، �إلى مالحق، �إلى بع�س �لألو�ن  فرن�صا �لثقافي، �إلى فترة مكثَّ
�لعر�قية من �أول �لحكاية �إلى ما بعد، �إلى حكايات لطيفة هي تمّد 
هم  �أ�صخا�س  �إلى  در��صات،  �إلى  ترجمات  �إلى  نقاط،  �إلى  �لبنان 
كانو� �صّباقين �أو في فتون �لمعرفة و�لنطالق �صوب �لحقائق. �إلى 
تطّور�ت مما كان �إلى ما �صيكون، و�إلى نوع من �صتارة وم�صاهد 
خلفها، وعلى �لباحث �أن يدّل و�أن يقول هنا كانت مغامر�ت وهنا 

كانت تجّليات.
***

�صلة بتلك، تبدو �لق�صيدة �لنثرية عندنا  من ناحية مختلفة، غير متَّ
في هبوب وفي �إبحار نحو �ل�صيد، نحو �أماكن لي�صت عذبة ولي�صت 
�لمناظر  تزدهر  حيث  �لمو�قع  ومن  �لأ�صماك  من  �أجنا�صًا  تمتلك 
و�إنما  �أح��د،  على  لومي  �أ�صع  ول  و�لعجيبة.  �لر�صيقة  و�لكائنات 
�أنا عقالنّي وبي �أي�صًا ما يوؤ�صف له من �لم�صّقات ومن �لمتاعب، 
وبي مثل �ن�صد�د �إلى �لعطاء �ل�صابق، �إلى �لمبتكر�ت �لتي برهنت 
�أنها كذلك و�أنها على ثقة باأن �لنتائج يجب �أن تكون كاأنها �لأ�صفار 
يح�صل  و�أن  م��و�ف��ق��ون،  ونحن  يغامر،  �أن  �لمغامر  على  �أن  �أي 
ة، على غالل، على ح�صاد وعلى  �أي�صًا على ح�صّ �لوقت  في هذ� 
ة و�إن  جنى. وحين ل يكون ذلك كما ي�صتهي فاإن في �لأم��ر غ�صّ
م، ول بطل في �لجو�ر ليكون �لأقرب  في �لرو�ية عقدة ول من يتقدَّ
ومن  �لحّل  يكون  به  �ل��ز�وي��ة،  ت�صتوي  به  �ل��ذي  �لحجر  وليكون 

�أو  �لقبلة  تكتمل  فيه  �ل��ذي  �لعر�س  يكون  �أو  �لمهرجان  يكون  ثم 
�أو �لبطل نف�صه، �صحكة كبيرة. و�إذ�  �أو �لقبطان  ي�صحك �لرّبان 
�لملك ونعثر  �أو  �لممّر �لأخير، نعثر على �لأمير  �ل�صياق، في  في 
على �لحذ�ء �لذي �صيبلغ �صاحبته �صندريال، �أو يكون ما يكون من 
�لتنويع، من �لح�صول على حا�صية على مجتمع �أمر�ء و�أمير�ت، 
وعلى طبقة هي في �لنعيم وعلى طبقة هي في �لهو�ء، في �لخارج 

ول زينة ول �أعياد لمن ينتمون �إليها. 
ر �أنف�صنا ول نذهب �إلى �أكثر من �لو�قع. وهذ� �لو�قع ظاهر  ول نكرِّ
�لتكاوين و�لمالمح، وفي �لجّو منه وفي مطارح عّدة، �أمثال و�أ�صوة 
�أمامنا، وكاأنه  و�قتد�ء بحيث ل نقوى على �لهروب من �لمنب�صط 
�صمكة كبيرة جاءت من �لخ�صم لتفنى على �لرمال، وكّنا نتمّنى �أن 
تبقى حّية وطلقة �لزعانف و�أن تلبث هي في عالمها و�أن تجهد في 
�لمياه �لمتالطمة و�أن نحّبها من بعيد �إذ نحن جماعة �لبيئة يهّمنا 
�لحّي و�أن يكون في حاله �لقويمة وفي �صعادته �لمتينة وفي �صحنه 

�ًل ومهما كان غير م�صتقّر. مهما كان جوَّ
�لنثر  �ل�صعر�ء ومن ق�صائد  �لموؤلفين ومن  لأح��د من  نر�صى  ول 
و�ل�صعر �لحّر �أن يكون �لنتهاء �أو �أن تكون �لمغامرة �صمكة تفنى 
على �لرمال. �أو �أن يكون �لم�صير �لفّني خ�صارة في �آخر �لطو�ف، 
ول �أن ُيحيط بال�صمكة �لفا�صلة ف�صوليون يتاأثرون قلياًل، في حجم 
فنجان قهوة، ثم يوؤوبون �إلى منازلهم ول مبالة ول محطة ي�صفر 

فيها قطار �لتجّدد و�لرحيل �لد�ئم �إلى مر�عي �لإ�صار�ت.

الجنابي والق�صيدة النثرية والحّرة
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فاكهة
�صام 
تايلور.

1
وقد كنُت �أدور بين �أزّقة بغد�د �ل�صّيقة. مائيات تهبط بحريرها على هياأة �صَور: �لأعمى وكتابه 
بين يَدي ب�صتاني ل تفارق نظرته جناَحي غر�ب. �لحار�س وع�صاه تلهو بهما نظرة بنت �لجير�ن، 
�ل�صبّية �لتي تن�صّق عباءتها عن �صبق �صاحبة �لحانة. على خطو�تي تحط ذبابة. فيما �أجل�س �أمام 
�لم�صّور �ل�صم�صي منقطعًا عن �لعالم. »بال نف�س« ي�صرخ. عيناه زجاجتان. تدور كرتان بال�صور. »�بت�صم 
قلياًل« »ولكن �أين تقع �لبت�صامة؟« ل �أ�صاأله. ن�صف �إغما�صة تك�صف عن �صورة �أبي. هناك تحت �ل�صم�س. 
على بعد خطوَتين من �لنهر. �أمّد قدمي. تعلو �لذبابة، ترتفع. ُت�صدر �صوتًا. يمتالأ �لفر�غ. ما من �صوت. 
�إلى �لأوز �لعر�قي ت�صير يٌد. �ل�صم�س هناك فوق ر�أ�س �أبي، من ور�ئه �صجر من بعده �صجر. �ألتقط �أ�صبعه. 
نغمته لي�صت لي. �لحقل و��صع. �أم تدفع عربة طفل. �صعيد �أنا، كمن يت�صّفح كتابًا دفتر يوميات من�صّي في 
حافلة. »قلت �بت�صم« »�إذً� لم يبت�صم �أحد هناك في �لكي�س �لأ�صود« �للوح �صاخن فيما �ل�صورة باردة. ونحن 
في طريق �ل�صام ر�أيت على جد�ر �أ�صود من م�صجد مهّدم �صورة ممّزقة. بقايا عيَنين و�لجزء �لعلوي من 
ل �إليَّ يومها �أن �لم�صّور كان قد �لتقط تلك �ل�صورة بمز�ج متعّكر. لذلك ��صتقّرت  �لأنف و�صفة و�حدة. ُخيِّ
�صورته في ذ�كرتي باعتبارها مثاًل لل�صور �لمفقودة. ولأن �لبت�صامة لم تخرج فقد �أخرج �لم�صّور ر�أ�صه 
ابًا. لم يت�صاءل �أبي عن عالقة بائع  من �لكي�س �لأ�صود و�أعلن ف�صله. »�إذهب �إلى جاري« قال وكان جاره ق�صّ
�للحم بال�صور. �أم�صك �أبي بيدي و�خترقنا باب �ل�صيخ معًا ونحن ن�صحك. بعد ثالثين �صنة �أقمت في باربي�س، 

�إحدى مناطق باري�س، وكنت �أ�صتري �للحم من مجزرة �ل�صعادة.
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�صام تايلور �لآن مري�صة. عّلتها ل ُترى. »ما من علة ُترى« »ولكن �لألم ي�صّف �إذ يتخّيل« »�لألم يكذب �أحيانًا« 
�لتي تكذب« لطالما �صبقت �صام ج�صَدها. في �ل�صور ومن خاللها. ليحّلق مثل ري�صة. �صغير  »خّفته هي 
ج�صدها مثل نونة. »وما هي �لنونة؟« �صرت �أغّني: »�أنا ممنون لبو نونه/ �بو نونه حلوة �عيونه« »ولكنك 
في م�صفى ول�صت في حفلة عر�س. يلزم �صيء من �لحتر�م« �أن�صُت �إلى �صوت جارتنا �لهندية وهي ت�صرح 
لزوجتي �لفرق بين نونة و�أخرى. �لنونة منت�صف �لجبهة هي غير �لنونة و�صط �لحاجَبين وهي غيرهما حين 
تو�صع على �لحنك. �لنونة لغز �إذً�. ج�صد �صام لم يت�صع لمتاهة. كان �صغيرً� مثل لغز. حين يتعّرى �لج�صد 
يبدو خفيفًا. ل تحّدثوني عن �لجمال و�لقبح. تنطوي ثنائية �لجمال - �لقبح على �لكثير من �لهموم. �لإغريق 
طونا باأكاذيب عن�صرية. لحظة �لجمال نائمة تحت �ل�صخرة مثل �لنبع. �صام تحّلق بج�صدها ل لت�صتثنيه  ورَّ
بل لتحارب �لو�صف من خالله. تر�ني �أنت عارية. يمكنك �أن ترى عريك بالُي�صر نف�صه. �أنت خفيف مثلي من 
غير �أن ت�صعر. بالقّوة نف�صها يمكنك �أن تكون خفيفًا. بالخّفة نف�صها ذهبت �صام �إلى فاكهتها �ل�صامتة. �صنعت 
�أربع �صور )جزء من ِفلم فيديو ثابت(، ماّدتها �لخام فاكهة في �صحن. عمل �صيز�ني ينتظر توقيع ر�عي 
�لحد�ثة �لأول. ولكن تلك �لفاكهة �لتي هي ماّدة �لت�صوير تظل في مكانها. �لهو�ء يمّر وتتفاعل �لعنا�صر 
�لطبيعية لتوؤّدي بالفاكهة �إلى �لتعّفن. �لفاكهة تختفي. �لموتى ي�صّدون �لطريق. تذّكرت �صورة �ل�صاب على 
طريق �ل�صام في بيروت. ما من �صيء ُمريب. ل ُي�صاأل �لزمن �إل على ما لم يفعله. �لمحاربون حملو� �أجز�ء من 

�لوجه معهم. �لهو�ء محا �لفاكهة كلها. ما �لفرق؟ غياب �ل�صطح يوحي بالفرج. 

3
يحدث لي �أحيانًا �أن �أكون بغد�ديًا. �أتذّكر �أنني ع�صت هناك. ولأن بغد�د لم تعد موجودة فقد �صار عليَّ �أن 

فاروق يو�شف

�أبحث عنها. ما �أتذّكره منها �صار �أكثر و�قعية مما ع�صته. في كل ذكرى 
هناك �صيء من �لكذب. خيالي ل يكّف عن �لتنظيف. ي�صيف ويحذف. 
�أن  �لهدف مبا�صرة. كان عليَّ د�ئمًا  �إلى  ي��ر�وغ ويذهب  يزيح ويجلب. 
باب  في  ر  �لم�صوِّ يلتقطها  لم  �لتي  �ل�صخ�صية  �ل�صورة  بذكرى  �حتفظ 
ر؟  �لم�صوِّ ذلك  يرها  لم  �لتي  �لبت�صامة  ب�صبب  ذلك  حدث  هل  �ل�صيخ. 
قلت يومها لأبي و�أنا �أ�صعر بالذنب: »لقد �بت�صمت؟« »غير �أن �أحدً� لم يَر 
�بت�صامتك �لغام�صة تلك« �أجابني. �صام تايلور تركت فاكهتها لم�صيرها. 
ة  خ�صَّ �لت�صويري.  خياله  �إل��ى  �صيء  ك��ل  فليذهب  �أف���و�ه  هناك  تكن  ل��م 
نادرة وعذ�ب في هياأة حالمة. كنت �أتخّيل �أن �صورتي ل تز�ل نائمة في 
�ل�صندوق �لأ�صود. �صندوق �لم�صّور �ل�صم�صي. ليتني ح�صلت على ذلك 
�للوح. حلم مو�صى يغ�صاني. ولكن ما �لذي حدث بعد ذلك؟ ك�صر مو�صى 
�لألو�ح غا�صبًا. كان �لكالم عقدته. هل كانت بغد�د في حاجة �إلى �صعر 
�أقّل لتنجو؟ �أتخّيل �صورتي ممّزقة على جد�ر جامع �لحيدرخانة. يحلم 
�لأخوة �لأعد�ء �أن يفعلو� بي �أكثر من ذلك. �صيء قليل منهم ُيقلق �لموهبة 
م �لزهور. ل باأ�س �صاكون بغد�ديًا من �أجل �لكتابة. »ترف ما بعده  وي�صمِّ
ترف وياأ�س عقيم« �صتقول لي. »ولكن �أين تقع بغد�دك يا ترى؟« �أحاول 
�أن �أريك �صورً�. هو ذ� �صارع �لر�صيد. هذه �لمدر�صة �لم�صتن�صرية. ذ�ك 
�لو�صطاني. جو�د �صليم في ُن�صب �لحّرية. خان مرجان و�صوق  �لباب 
ر  �لغزل وكني�صة �لالتين و�ل�صورجة وعمارة �لد�مرجي و�ل�صارع �لم�صجَّ
و�لبيت �لياباني ومرطبات �لرّو�د وعقد �لن�صارى و�لتور�ة و�أبو�صيفين 
وباب �ل�صيخ. �أوكي �إذً� حلويات نعو�س و�بن �صمينة ومطعم �لإخال�س 
)�أطيب ك�س - �صاورمة( ومطعم تاجر�ن ومكتبة �لنه�صة وثانوية �لعقيدة 
وم�صت�صفى �لر�هبات وجد�رية فائق ح�صن ومرقد �لجنيد �لبغد�دي وبار 
�صريف وحد�د. لك �إذً� عمو بابا وح�صيري �أبو عزيز وحمولي ور�صا 
علي وعفيفة ��صكندر وعالوي �لحلة و�ل�صو�كة ونوري �ل�صعيد. ت�صحك. 
»لقد ن�صيت �أبيك و�أّم��ك. ما من �أحد �صو�هما ُذكر في �للوح �لمحفوظ. 
بغد�ديتك في خطر. �أقول لك لقد �صطبنا بغد�ديتك. قلت �إنك ع�صت هناك. 
بل �إنك ع�صت كثيرً�. لذلك ينبغي �أن تتيح ل�صو�ك فر�صة �لعي�س ل كما 

. �أعرف �أنك �صتهناأ ببغد�دك �إلى �لأبد«. ُتحبُّ
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ولدت �صام تايلور في لندن عام 1967 فيما ولدُت في بغد�د عام 1955. 
ل �إليَّ �أنني �صاأعثر عليها يومًا ما �إلى  تعود �صورتي �ل�صم�صية �لتي ُيخيَّ
زمن لم تكن فيه تايلور قد ولدت. غير �أنها )لي�صت �ل�صورة بل تايلور( 
��صتطاعت بعد �صنو�ت �أن تقنعني �أن �صورتي تلك �صارت �أ�صبه بالعنب 
ر بالأ�صل.  ف. خفيفة ول ت�صعى �إلى �أن ُتذكِّ �أو �لتين �أو �لم�صم�س �لمجفَّ
ره �أ�صاًل. ل تعرفه. �لموت �لكثير �لذي مرَّ بها ومن خاللها  هي ل تتذكَّ
�س كل هو�ء ممكن بخيالء بلقي�س. هي ذي فاكهة تتحا�صى  جعلها تتنفَّ
�لموت لتذهب �إلى م�صير �صو�ه. عبقرية مثال كال�صيكي. فكرة �صرقية 
هي م�صدر كل جمال �إغريقي. بل هي م�صدر كل جمال معلَّب. �صنكون 
جميلين في موتنا. في �صورتنا �لتي �صتنبعث بعد �صارَعين من �لقيامة. 
ق  ي »طر�صانه طر�صانه« بدًل من »ميحانه ميحانه« و�أنا �أتذوَّ كدت �أن �أغنِّ
ف في �لمرق �لبغد�دي �لحلو. �آ�صر في حالوته. يرقد  �لم�صم�س �لمجفَّ
على �لحنجرة كما لو �أنه يوّد �لبقاء هناك �إلى �لأب��د. ل عالقة له بعملية 
�له�صم. �صيء كثير منه يذهب مبا�صرة �إلى �لروح. لنحلق معًا �إذً�. مثل 
�أن  �لممكن  نت. �صّيدتي كان من  تعفَّ �لتي  �ل�صيز�نية  �صام قبل فاكهتها 
باأ�س  ل  �صرقًا.  �لتفِت  �أن��ك  لو  فة  �لمجفَّ �لفاكهة  من  نوعًا  يكون ج�صدك 
�صاأنتظرك في ُبخارى، في بغد�د، في جرجان، في �صمرقند، في مرو، 
رني باأني كنت يومًا ما بغد�ديًا.  في �صامر�ء، في بلح. مائيات مرحة تذكِّ
كانت �ل�صالة تقام با�صم �لخليفة �لبغد�دي. �أل يعني ذلك �أن هناك بغد�َد 
فًة؟ �صتقول �صام تايلور: »�إنني مري�صة«. »ليت بغد�د كانت مري�صة  مجفَّ

فقط«.

�صعراء التروبادور في مانهاتن
بتلك �ل�صهولة �لتي �عتدنا فيها �لنظر �إلى �ل�صماء حين يحل �لم�صاء، على �لأر�صفة في مانهاتن، �صيعزف 
بَتين. كلمات في �لوح�صة و�صيرة  �أحدهم �أغنية �أقرب ما تكون محكيًة، كالَم من�صرٍح يخرج من �صفَتين معذَّ
�ل�صخ�س �لذي ل يريد �أن يعي�س وحيدً� وهو يرّدد: »في �لحب يكمن �أمل �لعالم« ثم يتابع: »هذ� �صعر �أرتجله 
يه ثم �أن�صاه«، »ولدت هنا لكن روحي تحنُّ �إلى مكان مبهم«. �صعر�ء �لتروبادور في مانهاتن يكتفون  كل يوم... �أغنِّ

بالنبيذ و�لخبز وبع�س �لنقود �لمرمية في قّبعاتهم، وعلى �أكتافهم �صلبان ل مرئية.
 

مالك ريلكه الأبي�ض
ما �كت�صفُته في قامو�س هذ� �ل�صاعر عديم �لحيلة و�لذي كان وحيدً� طو�ل �لوقت، وحيدً� مع �صبح �أبيه، وعلى نحو من 
�س مع تلك �لحقبة �لمريرة من طفولته ومن تاريخ �أوروبا وبيت �لعائلة �لكارنتية، �لكدر �لنم�صاوي  عاطفة ورعب مقدَّ
�لذي ولد في بر�غ، �ل�صاعر �لألماني �لأر�صتقر�طي �لكئيب... �لوح�صة �لتي كانت تغمر حياته هي من علَّمته كتابة �ل�صعر.

 
مع جاك كيرواك في ال�صارع الخام�ض

ذ�ت م�صاء كان ي�صغي �إلى �ل�صيمفونية �لخام�صة لبيتهوفن بينما م�صاجرة كانت تحدث في �لحّي. مات �أبوه بين ذر�َعيه 
اًل وعامل �إطفاء وموظفًا في محّطة لل�صكك �لحديد وغا�صل �صحون على ظهر �لبو�خر  وحيدً� معه في �لبيت. ��صتغل حمَّ
و�ل�صفن، وكان يتنّقل في �أنحاء �أميركا بو��صطة �لأوتو�صتوب وفي جيبه ب�صعة دولر�ت. نائمًا في �لجبال و�ل�صحارى 
تحت خيمة نوم �صغيرة، تعّر�س لهجوم قا�س في �لجامعة وفي �لو�صط �لأدبي و�لثقافي، لكن كل ما فعله �أنه كتب ما كان 
يخرج من قلبه دون �إعارة �لهتمام لأحد. لم يرتح �إليه �لأكاديميون ول �لأنتلجن�صيا، هو �لذي كان يرغب من �أي �صخ�س 

في هذ� �لعالم �أن يكتب حياته �لكاملة و�لمفتوحة على طريقته، لرّبما نمتلك �صيئًا لنقر�أه في �صيخوختنا.
 

جبل دم�صق
لن ترى �لأ�صجار عليه لق�صوته. هو جبل �ل�صالحية وجبل دير مر�ن، �ل�صكن �لأول لأهل دم�صق. عليه �صال دم هابيل، 
فًا  وفيه �حتمى عي�صى ومعه �أّمه مريم. كما �صعد �إليه �لخليفة �لماأمون لير�صد �لكو�كب و�لنجوم. في جنباته �صكنُت نيِّ
ر �لبلد. وفي �صورى، �لجادة �ل�صرك�صية، �إحدى خو��صره كدُت �ألم�س �أنفا�صه. بقي  من �لزمان بين ركن �لدين وُدمَّ
�لجبل يخفق قلبه قرب بيتي �أنا �لذي جاورته �صبعة ع�صر عامًا. من يومها كلما ر�أيت جباًل في �لليل وثمة �صوء �أحمر في 

قمته، �أح�صب نف�صي �أمام جبل دم�صق.
 

�صقوط اأميركا
مو�صيقى فيفالدي �لباروكية تاأتي بعيدة من �إحدى �لحانات، بينما مز�رع �صبعينّي من بن�صلفانيا يقف بانتظار �لبا�س 
�لذي �صيقّلنا جميعًا �إلى نيوجر�صي. كان يدندن كلمات غريبة مثل: »�أرجل مك�صورة في فيتنام، وعيون ت�صرخ في �لجّنة 
تنوح في �لأر�س. ماليين �لأج�صاد تنوء من ثقل �لألم . �أعلى من �صوت �لرياح. هنالك كهرباء كافية كي تعزف �أغاني 
�لبيتلز«. مز�رع من بن�صلفانيا يك�سُّ ذبابة عن وجهه وهو ي�صتمع باحتقار �إلى �لمو�صيقى �لإ�صبانية �لمنبعثة من ر�ديو 

�لميكرو �لذي يقّلنا جميعًا �إلى نيوجر�صي.

�صور عبا�ض بي�صون
حير�م من ملوكها، وزو�س �إله �لآلهة كان يزورها كلما �صنحت له �لفر�صة، وهناك �صيقع في حب �أوروبة �بنة ملك �صور 
�لبعيد بحثًا  �ل�صمال  �ليونان طاف بعدها في  �إلى  �لكتابة  �أدخل  �لذي  �أفروديت،  �آلهة �لجمال  و�أخت قدمو�س، �صهر 
لة بالف�صيف�صاء  عن �أخته �لمخطوفة. من �صو�حل كنعان وليبيا وقرطاجة �صتذهب �ل�صفن نحو �صو�طىء �لأطل�صي محمَّ
ل �لم�صيح �لماء �إلى خمر و�حتمت تحت بقايا  د قانا تحت �ل�صم�س، �لتي فيها حوَّ و�لن�صيج في جهة من جهاتها تتمدَّ
حجارتها �لرومانية عيون �أطفالها �لتي ت�صبه �صدف �لفونيق �لأرجو�ني لأن طائر�ت �لفانتوم كانت تريد �أن تردم �لبحر 
فيها وتعيد تاأليف �لمكان. لكن قانا �بنة �صور لها �صبُع �أرحام وحبال �صّرة مدفونة في �لرمل و�لحجار، وفوؤو�س، وغيم 

ينام على كتف �أهلها.

اأكرم قطريب
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جاك كيرو�ك،
ر�صم: مات كينت.

 »Evergreen« ن�صر جاك كيرو�ك �لن�س �لآتي في مجلة
�أجل  من  وتقنية  »ُمعتَقد  عنو�ن:  تحت   )1959 )ربيع 
�لنثر �لحديث«. وهو في �لحقيقة تكثيف لن�س نظرّي 
�لعدد  في  �لتلقائي«،  �لنثر  »م��ب��ادئ  عنو�ن  تحت  ن�صره  �أن  �صبق 
�لتي   )1957 �لأ�صود« )خريف  »�لجبل  �ل�صابع و�لأخير من مجلة 
هذ�  ��صتهر  وق��د  كريلي.  روب��رت  �لأميركي  �ل�صاعر  ُيديرها  ك��ان 
يتبعها  ك��ان  �لتي  �لكتابية  للطريقة  �لثالثين  بالم�صتلزمات  �لن�س 
وغريغوري  غين�صبيرغ  �ألن  خ�صو�صًا  �أ�صدقاوؤه،  وكان  كيرو�ك 

كور�صو، معجبين بها، وقد �ألّحو� عليه �أن ي�صرحها لهم.
ل يق�صد كيرو�ك بتعبير »Spontaneous Prose« �لنثر �ل�صادق، 
دون  تلقائيًا  �لمتدّفق  يق�صد  و�إنما  �ل�صاذج،  وبالتالي  �لعفوي  �أي 
�لمتكّلم  بين  �لحو�جز  �أدب��ي، نحوي وتركيبي«، كا�صرً�  »كبح  �أي 
و�لكاتب، بين �لكاتب و�للغة، بين ما ي�صت�صيغه �لكالم �لمبا�صر وبين 
�لنثر  في  ُجملية.  وتر�كيب  �أ�صلوبية  �عتبار�ت  من  �للغة  تتطّلبه  ما 
ى ب�»جد�ر �للغة«، م�صطلح يو�صف  ُي�صمَّ �لتلقائي ل يعود هناك ما 
�لخال. ذلك �أن �لكاتب �لذي ُيعطي فر�صة للفي�س - �لدفق �لو��صح 
و�ل�صليم في ذهنه، �صيجد �أن ما يفّكر به هو عين ما يتكّلم به؛ هو 
عين ما يكتبه على �لورقة، وهكذ� تتحّقق متعته ب�صموٍّ ينتقل به من 
اذً� ينام، ُمرغمًا، في �أي ز�وية ُتفَر�س عليه، �إلى �صّحاذ  كونه �صحَّ

يختار فر��صه؛ غرفته، وليل روؤ�ه، دون �أن ياأبه باأحد.
من بين �لنقاط �لتي يوؤّكد عليها كيرو�ك في كل مالحظاته �ل�صرحية 
يكون  �أن  يجب  �إليه  بالن�صبة  فالكتابة  �لكاتب.  متعة  هي  و�لنظرية 
هدفها �لأول و�لأخير �إمتاع موؤّلفها. ومن هنا تخلو كتاباته من �أي 
يتمّتع  �أيديولوجي. فكيرو�ك كان، مثاًل،  تلميح �صيا�صي وم�صمر 
بموهبة �ل�صرب على �لآلة �لكاتبة. وتجدر �لإ�صارة هنا �لى �أن موؤلف 
�إنها لي�صت  �لبارد« ترومان كابوته قال عن كتابات كيرو�ك  »�لدم 

»كتابة« بل »�صرب على �لآلة �لكاتبة«!
لقد رقن جاك كيرو�ك رو�يته »On the Road«: »في مهبِّ �لطريق« 
)�أقترح هذه �لترجمة لأن كيرو�ك �لر�ف�س لكل خارطة، كان يع�صق 
�لخروج في رحلة، دون �أي مخّطط م�صبق، لأنها ُت�صمر له مفاجاآت 
و�كت�صافات ومناظر موحية ل يجدها في �أي مكان �آخر(، خالل 3 
ذلك  وعن  مترً�،  �لثالثين  تجاوز  طولها  ورقية  َبَكرة  على  �أ�صابيع 
يقول كيرو�ك باأننا لو َمَددنا هذه �لَبَكرة على �لأر���س ف�صيح�صل 
باأننا فعاًل في مهبِّ �لطريق. لكن �لنا�صر �أخبره باأن  لدينا �نطباع 
هذ� غير ممكن، �إذ عليه تقديم مخطوطة �لرو�ية كرزمة �أور�ق كي 
ت�صهل عملية �لطبع. وبدل �أن يق�سَّ كيرو�ك �لَبَكرة �إلى �أور�ق، �أعاد 

رقنها من جديد على �أور�ق منف�صلة. وقد �أجرى �لنا�صر مع كيرو�ك 
�ل��رو�ي��ة. وك��ان قد �صدرت  ت�صحيحات، مع ح��ذف ما يقرب رب��ع 
�لطبعة �لكاملة مع �صروح، بمنا�صبة مرور 50 عامًا عليها. و�لرو�ية 
هذه ت�صعب ترجمتها لأنها �لتعبير �لأعلى لهذ� �لدفق �لتلقائي. �إن 
نظرية  في  فا�صلة،  �أو  نقطة  �أمتارً� من دون  ت�صتمّر  و�ح��دة  عبارة 
بالم�صمر  و�لمرجعي  بالأ�صلوبي  �لمحكي  يتالطم  حيث  كيرو�ك 

�لتلميحي، وكاأن �لمقاطع ت�صيل بنب�صات �إيقاعية جازّية. 
حة، و�لَبَكرة �لورقية  ثمة ن�صختان للرو�ية: �لطبعة �ل�صائعة و�لم�صحَّ
�لتي هي �أطول ولغتها جّد �صائكة تركيبًا ونحوً� كما �أنها ذ�ت لغة 
�لطبعة  في  كما  م�صتعارة  لي�صت  فيها  �أ�صدقائه  و�أ�صماء  مك�صوفة 
�لم�صّححة. كما �أنها تك�صف عن ثورة كيرو�ك د�خل �لكلمات وفي 

�ل�صرد �لذي يتخّطى كل �لقو�عد �لمرعية لل�صرد �لرو�ئي. 
�أّل نن�صى �أن �لمعنى  وعلينا �أي�صًا، ونحن نقر�أ هذه �لم�صتلزمات، 
�لمو�صيقي خ�صو�صًا �لجازّي لكلمة »Beat« )و�أقترح و�صع »ِبيْت« 
�لِبيْت،  جيل  �أي:  م�صّكنة،  وت��اء  مك�صورة  بباء  لها  عربي  كمقابل 
مفهوم  من  يتجز�أ  ل  ج��زءً�  ك��ان  �ل��ِب��ي��ْت...(  حركة  �لِبيْت،  �صعر�ء 
كيرو�ك لهذه �لكلمة. فالنثر �لتلقائي هو نوع من �لرتجال �للغوي 
�لم�صابه لالرتجال �لمو�صيقي غير �لمحّدد م�صبقًا، و�لذي كان يوؤّديه 
ت�صارلي باركر ومايلز ديفيز وعدد من مو�صيقيي �لجاز. وقّلما خلت 
قر�ءة �صعرية لكيرو�ك من مر�فق مو�صيقي، كزوت �صم�س، ينفخ 
في نفير »عميقًا عمَق ما يريد«، �أو عازف بيانو، ك�صتيف �ألن، يوؤّدي 

تقا�صيَم ناب�صة بالإيقاع.

م�صتلزمات النثر التلقائي الثالثون

1- دفاتر �صّرية ُم�صخَبطة، �صفحات جنونية ُرقنت على �لآلة �لكاتبة، 
من �أجل متعتك �أنت.

حًا، ُم�صغيًا. 2-  ُكن ر��صخًا لكل �صيء؛ متفتِّ
3- حاول �أل تكون �صكر�نًا خارج بيتك.

4- ُكن في غر�م مع حياتك.
5- �إّن ما ت�صعر به �صيجُد �صكَله �لخا�س به.

 Be crazy dumbsaint of( ي�َس �لروح �لأبله 6- ُكن مهوو�صًا قدِّ
.)*()the mind

7- �نفْخ عميقًا عمَق ما تريد �أن َتنفخ.
8- �ك�تْب من ق�اِع �لعقل ما ُتريُده بال قاٍع.

9- روؤى �لفرد �لتي َيعجز عنها �لقول. 

10- ل وقَت لل�صعر و�إنما لما هو )مطلوب( بال�صبط. 
11- ت�صّنجات روؤَوّية ترتعد في �ل�صدر.

12- في غيبوبة ذهنية �صاخ�صة �حلْم بال�صيء �لذي ُيوَجد �أمامك.
13- تخلَّ�س من �لكبح �لأدبي، �لنحوي، و�لتركيبي.

َن ماريو�نا �لزمن. 14- ُكن مثل برو�صت ُمدخِّ
ة �لعالم �لحقيقية في مونولوغ د�خلي. 15- �رِو ق�صّ

16- �لجوهرة، مركز �لهتمام، هي �لعين د�خل �لعين.
ر و�لندها�س لنف�صك. 17- �كتْب في �لتذكُّ

18- �نطلق من دّقة �صلب �لعين خروجًا، �صابحًا في بحر �للغة.
ل �لخ�صارة �إلى �لأبد. 19- تقبَّ

20- �آمن بمد�ر �لحياة �لمقّد�س.
لدفٍق موجود  ط �صامل  21- �ب��ذْل ق�صارى جهدك في و�صع مخطَّ

م�صبقًا على حالته �لأ�صلية في �لذهن.
�أن ترى �ل�صورة  ر بالكلمات عندما تتوّقف، بل حاول  22- ل تفكِّ

ب�صكل �أف�صل.
23- �حتفظ باأثر كل يوم؛ تاأريخه، �صعارً� منقو�صًا في �صباحك.

لغتك،  ت��ج��رب��ت��ك،  ك���ر�م���ة  ب��خ�����ص��و���س  خ��ج��َل  ول  خ����وَف  24- ل 
ومعرفتك.

وَرك �لدقيقة عنه. 25- �كتب كي يقر�أ �لعالم ويرى �صُ
�لأم��ي��رك��ي  �ل�صكل  ك��ل��م��ات،  م��ن  فيلم  ه��و  �صينمائي  ك��ت��اب   -26

�لب�صري.
ِر �ل�صخ�صّية )بطل �لرو�ية �أو �لفيلم( في �لعزلة �لمريعة �لال  27- �أَطِّ

�إن�صانية.
�آتيًا من تحت،  نقّيًا،  �لعنان، غيَر من�صبط،  ُمطلَق  ��ْف �صيئًا  �ألِّ  -28

وكّلما كان �أكثر ج�نون�ًا كان �أف�صل.
29- �إنك د�ئمًا عبقرّي.

في  بالمالئكة  هة  وم�صبَّ لة  مموَّ ة  �أر�صيَّ �أف��الم  مخرج   - كاتب   -30
�ل�صماء. 

 »dumbsaint« ل�صت ر��صيًا عن ترجمتي للفقرة �ل�صاد�صة، ذلك �أن كلمة )*(
�لِبيْت«  »ح��رك��ة  �أت��ب��اع  م��ن  ع��دد  ��صتخدمها  لكن  معناها،  يعرف  �أح���د  ل 
كيرو�ك  ب��اأن  �فتر��صي  من  �نطالقًا  لها  �صيغة  �قترحُت  وق��د  لهم.  ك�صفة 
ت�صحيح  لغويًا  حًا  يكّلفون م�صحِّ كانو�  كتبه  نا�صري  باأن  �لمعروف  )فمن 
)�أو   Dumb saint �لكلمَتين:  يف�صل  �أن  ن�صي  ن�صرها(  قبل  مخطوطاته 

ل ربطهما( فقمت بترجمتها: »�لقّدي�س �لأبله«. ف�صَّ

�� من كتاب ي�صدر قريبًا لدى »د�ر �لغاوون« بعنو�ن »�لأنطولوجيا �لبيانية«.

بوعلي يا�صين،عبد القادر الجنابي
ر�صم: �صحر برهان.

�لمدى« في  في خطوة �صرورية ومهّمة، �صرعت »د�ر 
دم�صق باإ�صد�ر �لأعمال �لكاملة للكاتب �لر�حل بوعلي 
يا�صين )1942 - 2000(، وقد �أ�صدرت منها، �إلى �لآن، 
كتاَبين هما: »خير �لز�د من حكايات �صهرز�د: در��صة في مجتمع 
�لكتابان  هذ�ن  �صاحكة«.  �صيرة  �لزهور:  و»عين  وليلة«  ليلة  �ألف 
�أم�صى �لر�حل  �أهّم �لحقول �لمعرفية �لتي  �إلى و�حد من  ينتميان 
وقتًا طوياًل في �ل�صتغال عليها، ونب�صها، و��صتنطاقها: حقل �لثقافة 
�لأبعد  �لمنطوق  هي  �ل�صعبية  �لثقافة  �أن  ي��رى  ك��ان  لقد  �ل�صعبية. 
و�لأ�صّد غورً� لالإن�صان، و�أنها �لعمق �لأكثر غنى لالأمم، ويرى �أن 

من �لعقوق �أل ُي�صار �إلى كتابتها.  
و�صع بوعلي يا�صين في هذ� �لم�صمار �لعديد من �لكتب، هي: »بيان 
�لزهور:  »عين  �لنكتة«،  �أدب  في  در��صة  و�لجد:  �لهزل  بين  �لحّد 
�لعربية  �لمفارقات  دي��و�ن  �صباطية:  و»�صم�صات  �صاحكة«،  �صيرة 

�لحديثة«.
وُيعتبر �لكتابان �لأولن، بر�أي جميع �لكّتاب �لذين تطرقو� �إليهما، 
وبر�أيي �ل�صخ�صي، من �أهم ما �أنتجه �لفكر �لعربي، في هذ� �لنوع، 
�أ�صيف  �أن  منذ �لجاحظ رّبما، وحتى تاريخ كتابتهما. وبالإمكان 
�إليهما كتابه �صديد �لتمّيز: »خير �لز�د من حكايات �صهرز�د: در��صة 
في مجتمع �ألف ليلة وليلة« �لذي، و�إن كان ينتمي �إلى �لتر�ث، فاإنه 
حكايات  لطبيعة  نظرً�  �ل�صعبية،  �لثقافة  في  حقيقية  در��صة  ُيعتبر 
قّدمها  �لتي  �لجتماعية  وللدر��صة  جهة،  م��ن  �ل�صعبية  ���ص��ه��رز�د 
�لكاتب، و�لتي كانت تتك�ّصف، في كثير من جو�نبها، كدر��صة في 

�لثقافة �ل�صعبية من جهة �أخرى.
ثمة  �أن  ���ص��ه��رز�د«  حكايات  م��ن  �ل���ز�د  »خير  ف��ي  �لكاتب  �فتر�س 
ليلة  �أل��ف  دول��ة  وليلة، ودول���ة، هي  ليلة  �أل��ف  مجتمعًا، هو مجتمع 
�إذً�،  دول��ة حكايات  �إنها  �صهريار،  �لملك  هو  دول��ة،  ور�أ���س  وليلة، 
عبر  وث��ق��اف��ي��ًا،  و�صيا�صيًا  و�ق��ت�����ص��ادي��ًا  �جتماعيًا  بتفكيكه  وق���ام 
تفكيك �لحكايات بطبيعة �لحال، نظر في �لطبقات �لجتماعية �لتي 
تكّونه، وفي �ل�صكل �لقت�صادي �لمهيمن فيه، ودر�س �لثقافة �لتي 
كان  �ل��ذي  �ل�صتبد�دي  �لملكي  �لحكم  و�صكل  فيه،  �صائدة  كانت 
يمار�صه �صهريار قبل �لتقائه ب�صهرز�د وتغييرها حياته و�صيا�صته 
بهذ�  �آخر ما هنالك من م�صتويات در��صية متعّلقة  �إلى  و�أفكاره... 
ليلة وليلة « هو ذ�ت��ه عقل  »�أل��ف  �أن عقل  �أظهر، نقديًا،  �ل�صاأن، ثم 
مجتمعاتنا �لحديثة و�لمعا�صرة، و�أن �لمظاهر �لالعقالنية فيه هي 

ذ�تها �لتي لدينا... �إلخ.
ُيعتبر �لكتاب، في هذ� �لم�صتوى، در��صة فريدة ومتمّيزة عن �لكثير 

مما ُكتب حول »�ألف ليلة وليلة«، ذلك �أن طبيعة �لدر��صة �لتي �أجر�ها 
ل تكون، عادة، �إل على مجتمع معّين ومتحّقق في �لمكان و�لزمان، 
�فتر��صًا،  وليلة«  ليلة  »�أل��ف  مجتمع  وج��ود  �لكاتب  �فتر�س  لذلك 
ودر�صه كما لو �أنه موجود ومتحّقق فعاًل، وهذ� نوع من �لدر��صات 

جديد كل �لجّدة . 
�صهرز�د:  حكايات  م��ن  �ل���ز�د  »خير  ه��و  للكتاب  �لكامل  �لعنو�ن 
در��صة في مجتمع �ألف ليلة وليلة« �إل �أن �لنا�صر، نتيجة خطاأ ما، 
�أغفل ذكر �لق�صم �لثاني من �لعنو�ن: »در��صة في مجتمع �ألف ليلة 
وليلة«، �لأمر �لذي يجعل �لبّو�بة �لعري�صة �لتي يفتحها �لعنو�ن على 
�لن�س مفتوحة ب�صكل مو�رب! ذلك �أن هذ� �لكتاب هو، عمليًا، هذ� 

�لجزء من �لعنو�ن: »در��صة في مجتمع �ألف ليلة وليلة«.
***

للمفكر  �لكاملة  �لأع��م��ال  �صل�صلة  ف��ي  �صدر  �ل��ذي  �لثاني  �لكتاب 
�لنقدي هو »عين �لزهور: �صيرة �صاحكة«، وهو كتاب في �ل�صيرة 
�ل�صخ�صية، �إل �أنه خا�س، يقول فيه �صاحبه: »هذه �صيرة مخالفة 
�إلى حّد ما  لي�صت مجّرد �صيرة �صخ�صية، بل هي  لالأ�صول، فهي 
وب�صكل ما �صيرة لمحيطي �ل�صخ�صي و�لجتماعي: �ل�صيعة، �لأهل، 

�لأ�صدقاء، �لأماكن �لتي ع�صت فيها، �لنا�س �لذين ع�صت بينهم«.
�إلى جنب، في هذ� �لكتاب: بنية  ثمة بنيتان تت�صكالن معًا، وجنبًا 
�ل�صيرة من نافذة، ومن نافذة �أخرى بنية م�صتقلة عنها، ت�صّكلت على 
هيئة نكات وطر�ئف �صاحكة حدثت مع �لكاتب �أو �أ�صدقائه �أو عائلته 
�أو جو�ره، يمكن �أن �أ�صّميها �لبنية �لمرحة، وكي ل تكون �لبنيتان 
منف�صلَتين ما يوؤدي �إلى �صرخ في �لكتاب، قام �لكاتب بعر�س �لنكتة 
�أو �لطرفة بما يالئم �لمو�صوع �ل�صيري، وفي �لموقع �ل�صروري، 
بحيث ُت�صفي، �إ�صافة �إلى �ل�صحك �لذي تثيره في �لقارئ، دللة ما 

على �ل�صيرة.
رنا به �لكتاب هو كتابة �لجاحظ �لذي �عتمد ما �تفق  �إن �أكثر ما يذكِّ

�لنّقاد على ت�صميته ب�»�ل�صتطر�د«. 
عندما �صدر �لكتاب للمّرة �لأولى �لعام 1994، ولأنه كتاب في �لثقافة 
م وما هو لي�س ذلك، وجدت فيه  �ل�صعبية، �لتي ل ُتر�عي ما هو ُمحرَّ
كثيرة  وتجاوز�ت  �لحمر�ء،  �لخطوط  على  كثيرة  تطاولت  �لرقابة 
عليها، فكان �أن منعته من �لتد�ول. لكن بوعلي يا�صين تابع �لحفر 
في هذه �لمنطقة �لملغومة، و�أ�صدر كتبًا عّدة في �لمو�صوع ذ�ته. 
مة منذ �أول كتاب له، �لكتاب  فهو معتاد على �رتياد �لمناطق �لمحرَّ
م« )1973( �لذي ما �نفكَّ ُيمنع هنا وهناك،  �ل�صهير »�لثالوث �لمحرَّ
ومع ذلك ُيقر�أ هنا وهناك، حتى �صمحت به بع�س �لرقابات �لعربية 

مع بد�ية �لألفية �لثالثة.   
***

ينتمي بوعلي يا�صين �إلى ذلك �لن�صق من �لكّتاب و�لمفّكرين �لذين 
خدمة  ف��ي  وظيفة  �أن��ه��ا  ل��و  كما  تبدو  �إليهم  بالن�صبة  �لكتابة  كانت 
تنويرية،  �أه��د�ف  �لعالم، ذ�ت  �لمجتمع، عالقة جّدية و�صارمة مع 
�لر�حل  كتب  لذلك  و�رتقائه.  �لمجتمع  بتطّور  حا�صمة  عالقة  ولها 
نظريًا،  ت��ك��ون،  ق��د  �صتى،  معرفية  ح��ق��ول  ف��ي  �لكتب  م��ن  �ل��ع��دي��د 
متباعدة، �إل �أنها، عمقّيًا، تقع في �لقلب من �لعملية �لثقافية �لنقدية. 
فقد كتب في �ل�صاأن �لفكري �لعديد من �لكتب منها، كمثال: »�لعرب 
»حكاية  �لديموقر�طية«،  �لثقافة  دروب  »على  �لتاريخ«،  م��ر�آة  في 
�لأر�س و�لفاّلح �ل�صوري«... وغيرها �لكثير. وترجم �لكثير �أي�صًا، 
منها كتاب �لقرن �لع�صرين: »�لطوطم و�لتابو« لفرويد، »نمط �لإنتاج 
�لآ�صيوي في فكر مارك�س و�آنجلز« و»�أ�صل �لفروق بين �لجن�َصين« 
لأرزول �صوي، وغيرها �لكثير... وكتب في ق�صايا �لمر�أة: »حقوق 
�لمر�أة في �لكتابة �لعربية منذ ع�صر �لنه�صة«، »�أزم��ة �ل��زو�ج في 
�صوريا«، »�أزمة �لمر�أة في �لمجتمع �لذكوري �لعربي«... وغيرها. 

كما كتب في ق�صايا �لتر�ث �لعربي، و�ل�صاأن �لقت�صادي...
كتاباته  �إز�ء  بها  ي�صعر  ك��ان  �ل��ت��ي  �لكبيرة  �لم�صوؤولية  وب�صبب 
ومو�قفه، كان يدّعم مو�قفه هذه بترجمة كتب موثوق بها. ولم يكن 
يترجم، تحت �أي ظرف، عن لغة و�صيطة. �إذ كان يخ�صى من خطاأٍ 
ما يمكن �أن يقع فيه �لمترجم، �أو تغيير ما يمكن �أن يقوم به تحت 
�صغط �أيديولوجي �أو �صيا�صي ما، كما لو �أن �لم�صاألة �صخ�صية جدً�، 

وهكذ�...
�لمثّقف �لنقدي يح�صر �أنفه - كما يقال - في كل �صيء، لذلك فاإنه 
ي�صع معارفه في مركز �لقلب من �لتناق�صات �لجتماعية. وهذ� ما 
د �لحقول �لمعرفية �لتي  د �هتمامات بوعلي يا�صين وتعدُّ ر تعدُّ ُيف�صِّ
رنا  تذكِّ مو�صوعية  ثقافة  على  ذل��ك،  �إل��ى  بالإ�صافة  وي��دّل،  دخلها، 

بالكال�صيكيين �لكبار: �لجاحظ، كمثال. 
يمكن �أن يكون، و�لحال هذه، بوعلي يا�صين نموذجًا بارزً� للمثقف 

�لنقدي.
�أن  للمثقف  ينبغي  وكما  كاملة،  ثقافية  حياة  يا�صين  بوعلي  عا�س 
يعي�صها، بعيدً� ما �أمكن عن �لميديا، عن �لحتفاليات و�لمهرجانات، 
�أو  �لمال  �بتغاء  �صلطان  �إلى  ب  �لتقرُّ ثقافية، عن  �ّتباع مو�صة  عن 
�ل�صهرة، في �لقلب من �لتناق�صات �لجتماعية، بين �لكتب، وور�ء 
وقد  �لأث��م��ان،  ل��دف��ع  د�ئ���م  ��صتعد�د  على  وك���ان  فح�صب،  طاولته 

دفعها.

خ�شر الآغا
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تخطيط لبن عربي 
ي�صّور فيه �لعر�س.

ل���ّذة، ومجيُء  ع��ن  ���ص��ادرًة  �لأ���ص��ي��اء  كينونة  كانت  �إذ� 
�لإن�����ص��ان ���ص��ادرً� ع��ن ح��ب، كما يقول �ب��ن عربي في 
متدّفق  �إن�صاني  في�س  �لكتابة  فاإن  �لمّكية«،  »فتوحاته 
�إلى  بالن�صبة  �لحياة و�لوجود  ماء  تعّد  �لتي  �للّذة  د�خل ف�صاء من 
عن  حديث  �لو�قع  في  يوجد  ول  �ل�صو�ء.  على  و�لمكتوب  �لكاتب 
من  عليه  تلتئم  وما  �لقر�ءة  عن  �لحديث  عن  بمناأى  ولّذتها  �لكتابة 
للن�س في غياب قارئه، ومن هنا كان  فاإنه ل وجود  متعة، وهكذ� 

�لقارئ هو غاية �لكاتب �أو غاية �لخطاب �لمكتوب.
بينهما  �لقر�ءة و�لعالقة  �لكتابة ومتعة  لّذة  �لحديث عن  وفي غمرة 
تو�جهنا طائفة من �لأ�صئلة: لماذ� ُتغوينا �لكتابة فُنقبل على قر�ءتها؟ 
هل �لكتابة مادة للع�صق؟ هل لذة �لكتابة كمتعة �لقر�ءة؟ لماذ� كانت 
�إلى ذلك  ي�صير  �ل�صوفي �صهوًة ونكاحًا، كما  �لمنظور  �لكتابة في 

�بن عربي؟
�إن �لكاتب حين ُيقبل على �إنتاج ن�س ما ي�صع في 
ت�صّوره �أن مكتوبه ل ين�صرف �إلى »قارئ بعينه، بل 
لكي يتد�وله مجموعة من �لقّر�ء، وهو يدرك �أن هذ� 
ل وفق رغباته، بل وفق ��صتر�تيجية  �لن�س لن يوؤوَّ
معّقدة من �لتفاعالت �لتي ت�صتوعب د�خلها �لقّر�ء 
بموؤّهالتهم �لل�صانية باعتبارها موروثا �جتماعيًا« 
على ما يقول �أمبرتو �إيكو في كتاب »�لتاأويل بين 
�ل�صيميائيات و�لتفكيكية«. ولم يكن جوهر �لقر�ءة 
- بقطع �لنظر عن طبيعة �لتفاعالت �لتي ُت�صاحب 
وجماًل،  وتر�كيَب  �ألفاظًا  نقر�أ  �أن   - �لعملية  هذه 
و�إنما �أن نقر�أ وفي �أنف�صنا تلمع فكرة �ل�صعي �إلى 

تحقيق ن�ّس كّلي كما يقول مي�صال �أوتان )نقاًل عن »فعل �لقر�ءة: 
�لن�صاأة و�لتحّول« لحبيب مون�صي(.

ي��وؤّدي فيه �لقارئ دورً� بالغ �لخطورة نظرً� لما  هذ� �لن�س �لحلم 
مه من �إنتاجية - خالل قر�ءته - قد تتجاوز موؤلف �لن�س نف�صه،  يقدِّ
لأنه لم »يعد مجّرد م�صتهلك للن�س، بل بات م�صاركًا فيه ب�صورة �أو 
باأخرى« على ما يذهب فوزي عي�صى في »�لن�س �ل�صعري و�آليات 
�لقر�ءة«. ثم �إن �لذي ُيقبل على عملية �لقر�ءة �أ�صبه بمن ُيقبل على 
باعتبارها  للكتابة  �آخر  �لقر�ءة هي وجه  فاإن  �لثمار. وهكذ�  قطف 
�صعيًا �إلى �كت�صاف �لخفي و�صعيًا �إلى »�إنطاق �لذ�ت بما هو مغّيب 

من مجاهلها« كما يقول عبد �لملك مرتا�س في »نظرية �لقر�ءة«.
وغنيٌّ عن �لبيان �أنه ل يمكن �أن يحدث �أي تفاعل حقيقي بين ن�س 
بقارئه في بحر  �ل��زّج  �لكاتب على  �أقبل  �إذ�  �إل  �لخطاب و�لقارئ، 

و�لمحّبة  للع�صق  م��ادة  �لكتابة  �أن  �عتبار  على  و�لإغ����ر�ء،  �لغو�ية 
محورً�  �آنئذ  ي�صبح  �لن�س  �إن  نقول  �أخ��رى  وبكلمات  و�لفتتان. 
هي  �لغو�ية  كانت  ولّما  و�لده�س.  بالفتنة  طافحًا  وج�صدً�  لالإثارة 
�لف�صاء �لموؤّنث لن�س �لخطاب، نرى �لكاتب ي�صعى، على �لدو�م، 
�ل�صتجابة. وفي  �إح���د�ث  �أج��ل  م��ن  ُتربتها  ف��ي  ق��ارئ��ه  تمريغ  �إل��ى 
�لقيمة  تتبلور  �لمثير  �لحيوي  و�لف�صاء  �لخ�صيب  �لمناخ  هذ�  ظّل 
�لجمالية للن�س؛ تلك �لقيمة �لتي ل ينطوي عليها �لن�س وحده، بل 
تملك ق�صطًا منها ردود فعل �لقارئ ومعاي�صته �لوجد�نية لها. و�إذ� 
د �صلة غر�م بين عا�صق ومع�صوق مثير فهذ�  كان فعل �لقر�ءة يج�صِّ
يعني، من جملة ما يعنيه، �أن هذ� �لفعل ي�صبح قاباًل لإعادة �إنتاجه، 
ويفتح على عالم �لتجّدد و�لتاأويل. ومن هنا يمكن �لقول �إن عملية 
»�لقر�ءة لي�صت عملية �صكونية �صلبية مغلقة بل هي عملية ديناميكية 
فعالة« كما تقول خالدة �صعيد في »حركية �لإبد�ع - در��صات في 

�أن  �لعربي �لحديث«. وغير بعيد عن ذلك ن�صاأل: هل يمكن  �لأدب 
تتحّقق لّذة �لن�س في ح�صور �صلطة �لموؤلِّف؟

�أعتقد �أنه لي�س في �إمكان �لمتلّقي �لو�صول �إلى ما ُيعرف بلّذة �لن�س 
و�أن ُي�صهم في �إنتاجيته، و�أن يبني معه عالقة غر�م، في ظّل �لهيمنة 
تحييد  �أن  �إل��ى  هنا  ن�صير  �أن  ينبغي  لكن  �لموؤلف.  يفر�صها  �لتي 
�لموؤلف ل يعني �صوى تحرير �لن�س وتحويله من ح�صن �لموؤلف 
بين  �لحاّر  �لتجاذب  ذل��ك  يتحّقق  �أن  �أج��ل  من  �لقارئ  �إل��ى ح�صن 
�لمتلّقي ون�س �لخطاب. و�إذ� ما تّم ذلك تمّكن �لقارئ من �لإحاطة 
بالن�س وتطويقه �صعيًا �إلى �لك�صف عن مفاتيحه وجو�هره �لأدبية 

�لم�صتكنة في جمله و�صوره و�صياغاته وذيول معانيه وكلماته.
�لكتابة لي�صت خلقًا من عدم، ولي�صت �صياغة منقطعة �لجذور عن 
يوجد  ل  هنا  من  للمجتمع.  �لعام  �لثقافي  و�لإرث  �لتاريخ  حركية 

ن�س يملك �صفة �لذ�تية �لمطلقة، بل �إن ما يحوزه من عنا�صر �لفن 
�إبد�عيته. ثم �إن لّذة �لكتابة �لتي  �آفاق  �ألٌق يلوح من  و�لجمال لهي 
في  مغمو�صة  �صهوة  هي  �لخطاب  ن�س  ت�صاعيف  خالل  تت�صل�صل 
متعّدد �إبد�عي حيوي ينطلق في تكوين تفاعالته - د�خل ت�صاعيف 

�لن�س - منذ �تقاد �ل�صر�رة �لأولى لعملية �لكتابة.
ولقد �ألمح بارت �إلى �أن �لكتابة لي�صت �صوى بقايا �لأ�صياء �لفقيرة 
و�لهزيلة و�لجميلة في دو�خلنا، لكن هذه �لأ�صياء �لتي �أ�صار �إليها 
يقف  متجّدد  عالم  لت�صييد  �لكاتب  منها  ينطلق  �لتي  �لعنا�صر  هي 

بدياًل عن عالم �لتقليد. وفي ذلك لّذة هدم، ولّذة بناء، ولّذة �إ�صافة.
وتاأتي �لقر�ءة، بعد ذلك، وهي كتابة ل نهائية يمار�صها �لقارئ بكل 
حّرية تبعًا لنفجار�ت �لوعي و�لالوعي، كما يقول محمد بني�س في 
كتاب »ظاهرة �ل�صعر �لمعا�صر في �لمغرب«. بيد �أن قر�ءة �لأثر ل 
�لتفاعل وعن�صر  �إل في حال �رتباطها بعن�صر  تحّقق متعة عميقة 
�لتذّوق �لجمالي �لذي يحّقق متعة �لتو��صل. لكن 
يجب �أن نحذر من ق�صية �لتذّوق �لجمالي، فبالرغم 
وبناء عالقة  �لن�س  مقاربة  �أهميته ودوره في  من 
معه تمّتن ج�صور �لتو��صل و�لإمتاع، �إل �أن هذ� 
�لتذوق »متى ي�صبح قيمة جاهزة ومن ثم مبتذلة، 
�إل  ممكنًا  لي�س  كجاهز  وط��اأت��ه  م��ن  �لتحّرر  ف��اإن 
بح�صب  تاريخية«  كمتغّيرة  �لن�س  مع  بالتعامل 

يمنى �لعيد.
وهكذ� فاإن ح�صور عامل �لتذّوق �لجمالي كملكة 
�لإف��ادة  يمكن  �أهمية،  ذو  عن�صر  هو  �لمتلّقي  في 
�لمعاي�صة  دع��م  وف��ي  �لتلّقي  عملية  �صحن  في  منه 
�لوجد�نية وتن�صيطها. لكنه كعامل معرفة ذي قيمة في تقوية �لعالقة 
�لتحّرر  قابلية  على  منفتحًا  يظّل  �أن  ينبغي  و�لأث���ر،  �ل��ق��ارئ  بين 
قيمة  يغدو  فاإنه  له ذلك  يتاأتَّ  لم  و�إذ�  �لمجدية.  و�لترّقي و�لإ�صافة 
جاهزة مبتذلة ل طائل منها. ثم �إنه من غير �لمعقول، بل من �لع�صف 
و�ل�صطاط �أن يظّل عامل �لتذّوق قيمة م�صتقّرة ثابتة. ففي ذلك تهديد 

للكتابة و�لقر�ءة على �ل�صو�ء.
كما  بقائه  على  مًا  �لقارئ م�صمِّ كان  �إذ�  متعة  تحّقق  ل  �لقر�ءة  �إن 
هو �أمام ما يقر�أ، في �لوقت �لذي ينبغي له �أن يكون م�صيطرً� على 
�أدو�ت �لقر�ءة، عارفًا بما تلتئم عليه م�صالك �لقر�ءة �لمنتجة، كما 
يقول موري�س بالن�صو )�أ�صئلة �لكتابة، ترجمة: نعيمه بن عبد �لعالي 
وعبد �ل�صالم بن عبد �لعالي، د�ر توبقال، 2004(. وعطفًا على ذلك 
فاإن هذه �لقر�ءة �لمنتجة �لمجدية ت�صبح عماًل �صاقًا مغمو�صًا في 

قّدور رحماني

في  ين�صكب  فنيًا  ن�صاطًا  وتغدو  و�لعذ�ب،  �لعناء 
م�صطفى  بح�صب    - �لإي��ج��اب��ي  �ل��ع��م��ل  م��ج��رى 
من  ي�صير  غير  ق��در  على  يلتئم  �ل���ذي   - نا�صف 
�لإ���ص��اف��ة و�لإن��ت��اج��ي��ة. وف��ي �صياق ه��ذ� �لإي��ق��اع 
ت�صبح �لقر�ءة و�لكتابة كلتاهما �أر�صًا لالكت�صاف 

وعاماًل للمعرفة وينبوعًا للذة و�لإمتاع.
في  �ل��رغ��ب��ة  ح���دوث  ي�صمن  �أن  للن�س  يمكن  ل 
�إنتاج  �إل��ى  يدفع  بما  مملوءً�  ك��ان  �إذ�  �إل  ق��ر�ءت��ه 
قر�ءته، بح�صب بالن�صو، و�إذ� كانت �لكتابة م�صلكًا 
حيو�ت  لخلق  ومحاولة  �لم�صتحيل  �إل��ى  للعبور 
جديدة فهذ� يعني �أن هذه �لعملية هي عملية تقف 
نقي�صًا للتر�كمية ونقي�صًا لإعادة بعث �لأنموذج 
ت�صتطيع  ل  �لأخ���رى  �ل�صفة  وعلى  �لم�صتنزف. 
�لقر�ءة �لإ�صقاطية �ل�صرحية �لم�صتهلكة �أن تدنو 

من خلق �صيء من حميمية مع �لن�س. 
��صتهالكًا  ول  �صرحية  عملية  لي�صت  �ل��ق��ر�ءة  �إن 
لغويًا للن�س. وقد �أ�صار بالن�صو �إلى هذ� �لمعنى 
حين قال: »�لقر�ءة لي�صت �إي�صال �لإنتاج �لأدبي، 
�لإنتاج  يبثُّ  طريقها  من  �لتي  �لعملية  تلك  لكنها 
يقولون  �لذين  �أن  بالن�صو  ي��رى  نف�صه«.  �لأدب���ي 
�أنه  بمعنى  م��ا،  ق��ارئ  بح�صور  يكتب  �لكاتب  �إن 
يكتب  ق��ارئ��ًا  تطوي  ذ�ت��ه  �أن  يعتقد  يكتب  عندما 
�أو تكتم ق�صطًا من �لقر�ءة، ل يمكن �أن ييفّكرو� 
تفكيرً� ينبع من تمّعن باعتبار �أن �لكتابة نزع من 
م�صتحيل، وبالتالي فمن �لوهم �أن يكون �لكاتب 
قارئًا في مرحلة �إنجاز �لعمل �لأدبي، فكي يتحّول 
�أن ينفلت من �لإنتاج �لأدب��ي ويبتعد  قارئًا يجب 

عنه.

نكاح الحروف
في �صياق �لحديث عن لّذة �لكتابة ل بّد من �لتوّقف 
و�أق�صد  �لم�صاألة،  هذه  في  �ل�صوفي  �لطرح  عند 
وجهة نظر �ل�صيخ �لأكبر محيي �لدين بن عربي 

�لذي يعتبر �لكتابة نكاحًا.
�لن�س  ل��ّذة  �لعربي كالمًا على  تر�ثنا  ل نجد في 
قه �بن عربي في كتاب »�لفتوحات  كالذي كان ين�صِّ

�لمّكية«.
�بن عربي في  �أُعطيها  �لتي  �لحروف  ف��اإذ� كانت 
�أحد مناماته فنكحها جميعًا بلذة روحانية عظيمة 
و�لإب��د�ع كما  و�لمعرفة  �لعلم  له كنوز  فتك�صفت 
يقول �أبو �لعبا�س �لغبريني... �أقول �إذ� كانت هذه 
�لحروف في فهم �ب��ن عربي هي »�أّم��ة من �لأم��م 
جن�صهم  م��ن  ر�صل  وفيهم  ومكّلفون  مخاطبون 
ول��ه��م �أ���ص��م��اء م��ن حيث ه��م، ول ي��ع��رف ه��ذ� �إل 
�أهل �لك�صف«، فاإن �لن�س ح�صب مفهوم �صيخنا 
وت�صويدً�  نحويًا  تن�صيقًا  كونه  يتخّطى  �لأك��ب��ر 
�لن�س  ف��اإن  �أخ��رى  وبكلمات  بي�صاء.  لم�صاحات 
مت�صابكة.  و�أ�صر�ر  يفتح على حياة خ�صبة  عالم 
و�أهّم ما ُيثير �لنتباه في حديث �بن عربي، ذلك 
�لربط �لذي ُيقيمه بين �ل�صهوة �لنكاحية و�صهوة 
م�صّغرة  �صورة  يمّثالن  �لأم��َري��ن  وك��ال  �لكتابة، 
للنكاح �ل��ك��ون��ي. وق���د دف��ع��ه �ع��ت��ق��اده ب��ال��وج��ود 

و�ح��دة  محيطة  و�قعة  �لنكاح  �إل��ى جعله  �ل��و�ح��د 
�لطبيعي  �لنكاح:  �أن��و�ع  جميع  فيها  تهالكت  قد 
بين  �لمتحّقق  �ل��م��ع��ن��وي  و�ل��ن��ك��اح  و�ل��روح��ان��ي 

�لمعارف و�لمعاني.
�إن لّذة �لكتابة في مفهوم �بن عربي �صهوة نكاحية، 
وهي �صورة ل يمكن ف�صلها عن �صورة �لنكاح 
بكاملها،  �ل��وج��ود  فحركة  �ل�صامل.  �ل��وج��ودي 
مبد�أ  على  قائم  �أم��ر  وجوهها،  من  وجه  و�لكتابة 
�لنكاح �لذي يعّده �بن عربي تو��صاًل مع �لألوهية 

وتجديدً� للعالقة ب�صاأنها. 
�إن �بن عربي يعتبر �لعالم �أ�صبه ما يكون بكتاب 
�ن�صماَم  بع�س  �إل���ى  بع�صه  ��مَّ  ���صُ ق��د  م�صطور 
كل حال.  في  يلد  �لإن��اث  مع  فاأ�صبح  �لزوَجين، 
�لكتابة خلق و�إيجاد، و�لنكاح  فاإن  وبجو�ر ذلك 
مبد�أ �لخلق و�لإيجاد، وبو�صاطته تتحّقق �لأ�صياء 
�إذ ُتلقى من عالم �لوجود �لعلمي �إلى عالم �لوجود 
�لعيني. وهكذ� فاإن �لكتابة ت�صير في مجرى هذ� 
نور،  �إلى  ونزعًا من ظالم  �إيجادً�  �لإيقاع كونها 

وفي ذلك لّذة.
وما د�مت �لكتابة نكاحًا ُيماَر�س ولّذة ُتعا�س - في 
�لمنظور �ل�صوفي - فاإن �لقر�ءة ل يمكن عزلها 
ذلك  ع��ن  بعيد  وغير  �ل�صامل.  �لإي��ق��اع  ه��ذ�  ع��ن 
تكون لغة �لتخاطب، في هذ� �لحال، نكاحًا، حيث 
يجعل �بن عربي �لمتكلم �أبًا و�ل�صامع �أّمًا و�لكالم 
نكاحًا، وما توّلد من فهم لدى �ل�صامع يعّده ولدً�، 
على ما يذهب �لرو�ئي �لجز�ئري ر�صيد بوجدرة. 
فلول وجود �لنكاح ما تحّقق �صيء في هذ� �لعالم، 
نكاح،  وكالهما  و�ل��ك��الم،  �لكتابة  وج��ود  ول��ول 

لكان �لب�صر �ليوم جميعًا في عدم.
يقول �بن عربي:

»لول وجود �لنكاح فيه
ما كان للعالم �لظهوُر

فالكون في ليل �أو نهار
على �لذي قلُته يدوُر«.

ويقول:
»فنكاٌح م�صتمرٌّ

وولوج وخروْج«.

و�إذ� كان في ثنائية �لولوج و�لخروج �لتي �ألمح 
�إليها �بن عربي، ما يمكن عّده �إ�صارة منه ترمي 
�إلى �لحلم بالرجوع �إلى �لأ�صول �لبد�ئية ومعانقة 
�لكتابة وما تلتئم عليه من  ف��اإن  �لجوهر �لأزل��ي، 
�إل��ى  و�صعي  �لخفي  لمقاربة  م��ح��اول��ة  ه��ي  ل����ّذة، 
�لقب�س على جذوره �لممتّدة في تربة �لذ�ت، وفي 

ذلك لّذة.
وقد �أ�صار بوجدرة �إلى فكرة �لجن�س في كتابات 
�لكون،  �صور  بمختلف  تعّلقها  و�إل��ى  عربي  �ب��ن 
محاوًل تبيان �أن عالقة �لن�س ب�صاحبه �أ�صبه ما 
تكون بعالقة جن�صية، م�صيرً� في هذ� �ل�صياق �إلى 
�أن �لأدب �لحق هو �لذي ل ُيهمل �لفكرة �لجن�صية 

�ل�صارية في هذ� �لعالم.

حين تتمّلكنا �لمفاهيم �لقديمة، وُتقيم في �أذهاننا، �أو تتر�ّصخ، فاإن نظامها �لذي 
تتاأ�ّص�س عليه روؤيتها للوجود و�لموجود، معًا، يت�صّرب �إلى ما نكتبه، وينعك�س عليه، 
نتبّنى  �إليه، ونخو�س مز�لقه، حتى ونحن  نتنّبه  �أمر ل  عليه ظالله. هذ�  يفرد  �أو 
�لحد�ثة، كاأفق لروؤيتنا، �أو لما ُنقدم عليه من كتابات وت�صّور�ت. ثمة مطب نحن �ليوم، و�قعون 
فيه، وهو مطب ��صتحالء ما في يدنا، �أو ما وفد علينا من ما�سٍ ما، نخو�صه دون م�صاءلة، ول 

نخ�صعه لال�صتجو�ب، بقدر ما نخو�صه كمنجز، وكنظام ثابت وقاّر.
ف�»�إز�حة �لأنقا�س«، كما يذهب �إلى ذلك هايدغر، عن هذه �لموروثات �لتي �أتت �إلينا من �أزمنة 
�صحيقة، و�لنظر فيها، كما هي، �أي كما حدثت في زمنها، هو �لكفيل باأن يخرجنا من مطّب 
يحدث من  ما  وقبول  �لترّحل،  �لحركة، وعلى  على  �أنف�صنا  توطين  في  ولن�صرع  �لم�صلَّمات، 
مقترحات، وخو�صها كمختلفات، �أو كنوع من �لمر�ودة �لقلقة لأر��س، ل ت�صتطيب زرعًا، ول 

ماء يهد�أ في قاعها.
عندما كان �أبو تّمام يخو�س �ل�صعر، وفق �ل�صكل �لماألوف �لذي كان هو نظام زمنه، فهو �صرع 
في تقوي�س نظام �آخر، كان �أعتى من �لنظام �لأّول، �أو هو �صروع في تقوي�س نظام �آخر، �أعني 

�للغة.
ت�صمية  ُيعيد  �صعريًا،  ما جعله  و�لمجاز�ت، هو  �ل�صور  و�إل��ى  �لتركيب،  �إلى  تّمام  �أبي  ذهاب 
�لأ�صياء، �أو �لبدء بت�صميتها، خارج نظام من �لكالم، �أ�صبحت �للغة تتمّثله بنوع من �ل�صتعادة 
و�لتكر�ر. �أعني �أن لغة �ل�صعر، كما و�صلت لأبي تمام، و�لمعّري بعده، كانت تحكمها رو��صم 
تركيبات ومجاز�ت، �لبالغة عملت على تثبيتها، و�أ�صرها في �أطر، كل كالم ف�صيح، ل يحدث 

�إل باقتفائها.
ر �لمجرى، وو�صع قارئه في حرج، لأن »�لمعنى« �لذي كان  لم يكتِف �أبو تمام بماء �لنهر، بل غيَّ
يفد علينا من رو��صم بالغية، تحدث بمجاز�ت و��صتعار�ت »قريبة«، لم يعد متاحًا، �أو ممكنًا، 
�لتي  �لمعاني »�لبعيدة«،  �لمعيار، ولم يعد قاباًل ل�صتدر�ج تلك  وفق معايير �صابقة. تحلحل 

خا�صتها هذه �للغة �لجديدة، في ما �صّماه �لجرجاني ب�»�لنظم«.
لعّل في عمل �أبي تّمام هذ�، ما جعل �لل�صان يتعّثر، �أو ي�صرع، لدى بع�س متلّقي �صعره، في 
مز�ولة قلقه، و�ختبار هذ� �لو�فد �لجديد، �أو هذ� �لمجرى �لذي هو طريق �آخر، جاء هذ� �ل�صاعر 
لي�صير �إلى منعرجاته، و�إلى ما فيه من حالوة، يكفي �أن نقبل خو�س �أ�صر�رها، لي�صتلّذ �لل�صان 

ما فيها من طالوة وماء.
�أبو تّمام هو�أحد �ل�صعر�ء �لذين ز�ول��و� �لكتابة، عك�س �لمتنّبي �لذي كان �صعره كالمًا. في 
مز�ولة �لكتابة يحدث �لوعي بنظام �للغة، �أو بما يتر�ّصب في تر�كيبها و�صورها من ��صتعاد�ت، 
ياأتي من  بالل�صان. ثمة فرق كبير بين ما  �أو  �لكتابة بالكالم،  ن��ز�ول  �إليها ونحن  نتنبه  قد ل 
�أن�صده  �أو  كتبه،  تّمام، وما  �أبو  كتبه  ما  بين  �لفرق  �لل�صان، وهذ� هو  ياأتي من  �لكتابة، وما 

�لمتنّبي، وكل قيا�س في هذ� �لإطار �صيكون فا�صدً�.
�صتظل تجربة �أبي تّمام فريدًة، �إذ� �كتفينا بال�صعر�ء فقط، في نقل �لكتابة من هيمنة �ل�صفاهة �إلى 
وعي �لكتابة. ل يمكن م�صاهاة هذه �لتجربة �إل بما جاء في بع�س �لتجارب �ل�صوفية، خ�صو�صًا 
في تحويل مجرى �للغة، �أو في �بتد�ع طرق جديدة في �لتركيب، وفي بناء �ل�صور و�لمجاز�ت. 
تّمام،  �أبي  �أكثر جذريًة من تجربة  �أ�صكال كتابتها،  لكن �لتجربة �ل�صوفية، جاءت في بع�س 
كونها تلّب�صت �لنثر، وذّوبت �لفرق بين »لغَتين«: و�حدة لل�صعر، و�أخرى للنثر، لت�صير �للغة 
�إمكاَن كتابة، ل فرق فيها بين ما ي�صلح لهذ� »�لنوع« �أو ذ�ك. هذ� ما عمل، في تجربة �لنّفري، 
مثاًل، على تحويل مجرى �لنهر، من �ل�صكل »�لعمودي« ل�»�لق�صيدة«، �إلى �لكتابة ذ�ت �لمجرى 
�لمتدّفق، �لذي يحيل، في �لت�صّور �لخطي �ل�صائد �إلى �لنثر. ف�صذرّية كتابته، وما تحمله من 
توّتر�ت، في م�صتوى �لنظم، و�لعالقات �لتي ت�صتحدثها بين �لدو�ل �لمختلفة، هو ما جعل من 
�ل�صوت يتر�جع قلياًل �إلى �لخلف، ليبرز �لمكتوب، ويظهر باعتباره »�جتر�حًا« و»ت�صطيرً�«، ل 

مجّرد ��صتعادة لما �ألف �لل�صان لفظه، �أو �إلقاءه، دون كبير عناء، �أو عنت...

�شالح بو�شريف
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�لنف�س تبحث، لكن �لقلب هو �لذي يعثر.
جورج �صاند

م��اذ�  لكن،  �ل��م��ر�أَة.  �ل�صعر�ء  �إل��ه��ام  يختزل  هكذ�  �ل�صعر«،  »رّب���ة 
بدورها،  ت�صتلهمهم  �ل��ذك��ور،  �صعر من  �أرب��اب  �لرّبة  لهذه  ك��ان  لو 
�لأديبة  ح��ال  كانت  ه��ذه  حّبها؟  ب�صهام  ترميهم  �أن  قبل  لي�س  �إنما 
و�أَلهمت  �أُلهمت  �لتي   )1876  -  1804( �صاند  ج��ورج  �لفرن�صية 
�صعرً� ومو�صيقى، ولكن �أي�صًا حّبًا. فالمر�أة فيها لم تقف عند عتبات 
�لأدب فح�صب، و�إّنما طرقت �أبو�ب �لحّب باأ�صابع من �لعزم ورّبما 
ول  ُتعّد  ل  �لتي  �لعاطفية  �إل��ى عالقاتها  نظرً�  و�ل�صبق،  �ل�صره  من 
تح�صى، بع�صها مع م�صاهير وبع�صها �لآخر مع عاّمة �لرجال. فلم 
�أطلقته  توّفر رجاًل من ع�صقها، ما جعل و�صفًا ك�»�صيطانة �م��ر�أة« 
في محّله.  كتبها عن �صاند،  �أح��د  على  بريم  دو  م��اري  �آن  �لكاتبة 
�آخر،  �إلى  بخّفة من رجل  تنّقلت  �لتي  �للعوب  �لأنوثة  �أن هذه  غير 
كاأّن بها ظماأ عاطفيًا ل يكفي رجٌل و�حد لإرو�ئ��ه، قد ل تتو�ءم �أو 
تتو�فق كثيرً� مع مظهرها. فال�صكل ل يعك�س �لم�صمون هنا، بل 
يعار�صه حّد �لتناق�س. هذ� مع عدم �إغفال ما في �ل�صم )جورج( 
مع  تبد�أ  �أن  �صاءتها  رة«  »ُمخيَّ رجولة  من  لنف�صها،  �ختارته  �ل��ذي 
�ل�صم، ف�صاًل عن تدخينها �لغليون و�ل�صيكار �للذين كانا حكرً� على 
�لرجال في ذلك �لوقت. في �لد�خل �إذً� �أنوثة لعوب، وفي �لخارج 
مظهر يت�صّبه بالرجال ويقّلدهم. فاأي �مر�أة كانت تلك �لتي جمعت 

تناق�صات �لظاهر و�لباطن؟
ُولدت �أمونتين �أورور لو�صيل دوبان في باري�س في �لأول من تّموز 
جّدتها  فتكّفلت  �لر�بعة،  في  كانت  مذ  �لأب  يتيمة  �أ�صحت   .1804
لأبيها تربيتها، كما جرت عاد�ت ذلك �لع�صر. �إلى �أن تزّوجت عام 
�أّمها  �لبارون فرن�صو� كازيمير دودوف��ان، هربًا من ت�صّلط   1822
عليها. و�أثمر زو�جهما طفَلين: موري�س و�صولنج �لتي تزّوجت في 
ما بعد �لنّحات �أوغ�صت كليزينجر. غير �أن فرن�صو� كان رجاًل عاديًا 
جّدً� لم ي�صتطع ��صتيعاب ��صتثنائية زوجته �لجامحة. منذ ذلك �لوقت 
�أورليان دو �صيز  �لعاطفية. فقد �صّكل ظهور  ب��د�أت م�صيرة �صاند 
ما ي�صبه �لزوبعة �لتي ق�صت على ��صتقر�ر �لزوَجين. �لتقته �صاند 
عام 1825، وقد كانت جاذبّيته وثقافته بطاقَتي مروره �لفوري �إلى 
قلبها، خ�صو�صًا �أن هذين �لعن�صَرين مفقود�ن عند �لزوج. هكذ� 
�إلى رحالت �ل�صيد �لتي كان يقوم بها، على مدى  بد�أ ي�صطحبها 
خم�س �صنو�ت؛ عمر عالقتهما. �إلى �أن نب�صت �صاند من ما�صيها، 
�لفتى �لذي عرفته حين كانت في �ل�صابعة ع�صرة، �صتيفان �أجا�صون 

دو غر�ن�صاين، لتعيد ن�صج �أو��صر �لع�صق معه. و�إليه ين�صب كثيرون 
�أبّوة �صولنج.

�أح�����ص��ان ع�صيقها  ف��ي  ت��رك��ت �صاند زوج��ه��ا و�رت��م��ت   1831 ف��ي 
جول �صاندو �لذي ي�صغرها بثماني �صنو�ت. ثم با�صرت معه مهنة 
�ل�صحافة في »لوفيغارو«، وتماهى �لثنان في ��صم و�حد وّقعا به 
خير  ف��األ  �ل�صم  ه��ذ�  �أ�صبح  ما  �صرعان  �صاند«.  »ج.  مقالتهما: 
�إلى  »�إنديانا«،  �لأول��ى  به رو�يتها  �لتي ذّيلت  �أمونتين  �إلى  بالن�صبة 
�أن كانت �لنطالقة �لفعلية لال�صم كاماًل: »جورج �صاند« مع �لرو�ية 

�لثانية.
يرى �لبع�س �أن تكنية �لأديبات باأ�صماء ذكورية كان ر�ئجًا وقتذ�ك، 
فلم تقت�صر هذه �لخطوة على �صاند وحدها. لكن ماذ� عن �لثياب 
�لذكورية �لتي تزّيت بها �لأديبة؟ تجيب هي نف�صها في �ل�صيرة �لتي 
�رتد�ءها  باأن  حياتي«،  ة  »ق�صّ بعنو�ن  ر�صائل،  �صكل  على  كتبتها 
وجدت  فبعدما  بحتة.  �قت�صادية  ل�صرور�ت  ج��اء  �ل��رج��ال  �ألب�صة 
�رتاأت  ثروته،  يقا�صمها  لم  �لذي  زوجها  تركها  �إثر  مفل�صة  نف�صها 
�لن�صائية  �لثياب  �آن��ذ�ك من  �أرخ�س  �لرجال كونه  لبا�س  �أن تختار 

�لباهظة �لثمن. 
�لالفت �أن �صاند كانت من �صنف �لأدباء �لذين يفعلون ما يقولون 
وينادون به. فحياتها و�أدبها وجهان لثورة و�حدة. فهي مثاًل حاربت 
�نعك�س  �أي�صًا. وقد  �ل�صخ�صية  �ل��ورق، وفي حياتها  �ل��زو�ج على 
ل«  »ُت�صوِّ محدودة،  �أو  م�صروطة  غير  حّرية  عندها  �ل��زو�ج  رف�س 
لها و»ُتحلِّل« عددً� ل متناهيًا من �لع�ّصاق. ما جعل حياتها �لعاطفية 

عا�صفة فعاًل، وتكاد ت�صاهي �صيرة �أي »زير ن�صاء«. 
برو�صبير  �لكاتب  �إل  يكن  لم  �صاندو،  ج��ول  بعد  �لتالي  �لع�صيق 
تخرج  ولم  ب��د�أت.  كما  ب�صرعة  �نتهت  عالقتهما  �أن  غير  ميريميه، 
�صاند في عالقتها �لتالية على �لأجو�ء �لأدبية، فكان �لع�صيق �لجديد 
�ل�صاعر �ألفرد دو مو�صيه �لذي كان ي�صغرها بع�صر �صنو�ت. فهل 
�أدب��اء،  �أن يكون ع�ّصاق �صاند  ت��وخٍّ مق�صود وو�ٍع  �أم  هي �صدفة 

وي�صغرونها �صّنًا؟
مهما يكن، لم تعرف عالقة �صاند بدو مو�صيه �لثبات على حال يومًا. 
موّقتة،  بم�صالحة  ينتهي  و�لخ�صام  خ�صام،  يقابله  ك��ان  فالوفاق 
وهكذ� دو�ليك. و�صوًل �إلى خيانة �أحد �لطرَفين �لتي كان �لطرف 
�لآخر يرّد عليها بالمثل. فاأثناء �إقامتهما في �لبندقية، وخالل مر�س 
تن�َس  لم  �لجميالت.  مالحقة  في  منهمكًا  مو�صيه  دو  ك��ان  �صاند، 
�ل�صاحر،  على  �ل�صحر  �نقلب  حتى  و�نتظرت  �لخيانة،  هذه  �صاند 
ومر�س دو مو�صيه. فارتاأت �أن »�لأقربين �أولى بالمعروف«، ومن 

�أولى من �لطبيب �لذي عاين حبيبها من �أن يكون ع�صيقًا لها؟
هذ� �ل�صطر�ب في �لعالقة كانت نتيجته �لحتمية فر�ق �لأديَبين بعد 
حين. لكن �لقطيعة لم تكن قاطعة بينهما، �إذ تبادل �لر�صائل بغز�رة، 
تطرح  كونها  �لحّب،  في  وُكتب  قيل  ما  �أجمل  من  �ليوم  ُتعّد  وهي 
خو�لج قلب �لطرف �لأول على ب�صاط �لر�صالة، لتحّط في قلب �لآخر 

مبا�صرة. 
في جميع �لأح��و�ل، لم يخرج دو مو�صيه خالي �لوفا�س من هذه 
و»ل  ماريان«  و»ن��زو�ت  »لورينز�كيو«  �صاند  �ألهمته  فقد  �لعالقة. 
مز�ح مع �لحّب«. �إلى جانب »�عتر�فات طفل �لع�صر«، وهي �صيرته 
�لذ�تية �لتي يلوح فيها طيف �صاند بو�صوح، وما خبره �لثنان في 

عالقتهما.
لم تتاأّخر �صاند عن �لمبا�صرة بعالقة جديدة بعد �صهر و�حد فقط من 
�فتر�قها عن دو مو�صيه، وهذه �لمّرة مع محاميها �لخا�س مي�صال دو 
بورغي�س )�أ�صبح في وقت لحق نائبًا(. وهو �لذي توّلى �لدفاع عنها 
�أثناء دعوى طالقها من زوجها، ف�صاًل عن �أنه نجح في ��صتمالتها 
�إلى �ل�صتر�كية. ويروي �لبع�س طرفة في هذ� �لمجال، مفادها �أن 
نقابة �لمحامين منعت منذ �لعام 1830 �لمحامين من و�صع كنبات 
في مكاتبهم، ذلك �أن حّب �صاند ومحاميها كان قد »تفّجر« �صابقًا 

على كنبة مماثلة.
ولعّل دو بورغي�س كان �أكثر من �أُولعت به �صاند، مع �أنه متزّوج، 
ب�صبب  �أي�صًا  ورّب��م��ا  عرفتهم،  �لذين  بين  �لأك��ث��ر رجولة  ك��ان  لأن��ه 
طبعه �لمت�صّلط. وقد مّنت نف�صها باأن تجد �ل�صالم �أخيرً� �إلى جانب 
رجل، لكنه خّيبها. وحفر �لفر�ق جر�حًا عميقة في نف�صها، حاولت 

مد�و�تها بحفنة عالقات عابرة.
م��ن ب��ي��ن �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ي ع��ّم��رت �أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا ك��ان��ت عالقتها 
بالمو�صيقار فريديريك �صوبان �لذي كان ي�صغرها ب�صت �صنو�ت، 
�لتعقيد�ت.  من  بدورها  تنُج  ول��م  �أع���و�م،  �لع�صرة  قر�بة  د�م��ت  �إذ 
بد�أت في �لعام 1838، بعدما ُو�صم لقاوؤهما �لأول بالنفور من جانب 
�صوبان �لذي قال عنها: »�إنها �صمجة. ثم هل هي �مر�أة حّقًا؟! �أ�صّك 
في ذل��ك«. لكن �لحّب قلب �لأح��و�ل ر�أ�صًا على عقب، و�صرعان ما 
�ألقى عليهما بع�صاه �ل�صحرية. �إلى �أن تحّول بعد ذلك �إلى نوع من 
�لمري�س  ع�صيقها  �صاند  بها  تحيط  كانت  �لتي  �لأمومية  �لعاطفة 
بال�صّل، وهذ� ما دعاه �إلى �لقول عند �أفول عالقتهما: »ظننِت نف�صك 
ع�صيقتي، في �لوقت �لذي لم تكوني فيه �صوى �أّمي«. مع �لعلم �أن 
عاطفة �صوبان �لجامحة �أ�صابت ب�صهامها �بنة �صاند، �إذ كان �إعجابه 

ب�صولنج غير خاٍف على �أحد.

بعد  �صوبان،  �لإلهامية على  �أناملها  مرّرت �صاند 
دو مو�صيه، لتخرج �أجمل �لمقطوعات �لمو�صيقية: 
ف�صاًل  �لأخيرة«...  و»�لفال�س  �لبطلة«  »�لبولونية 
�لمو�صيقي  ع��رف��ه  �ل���ذي  �لإب���د�ع���ي  �لخ�صب  ع��ن 

�لبولندي �أثناء �إقامته في باري�س؛ بلد �لحبيبة. 
ي��ع��رف �ل��ت��وّق��ف ف��ي حياة  ولأن ق��ط��ار �ل��ح��ّب ل 
�صاند، �ّتخذت بعد �صوبان، �صديق �بنها ع�صيقًا 
لها، وُيدعى �ألك�صندر مون�صو. ��صتمّرت عالقتهما 
زهاء �لخم�س ع�صرة �صنة، كان �ألك�صندر خاللها 
في  وف��ات��ه  حتى  �لخا�س  و�صكرتيرها  ع�صيقها 
1865، لُت�صَدل �ل�صتارة نهائيًا على حياة عاطفية 
يومًا:  قالت  �لتي  للمر�أة  بالع�ّصاق،  تعّج  �صاخبة 

»�لنف�س تبحث، ولكن �لقلب هو �لذي يعثر«.
قد يكون قلب �صاند لم يعثر على مبتغاه �لحقيقي، 
بل تعّثر برجال كثيرين، �أو رّبما عثر قلبها على 
�لكثير، فاأتت �أعد�د �لع�ّصاق على قدر َنَهم �لقلب. 

حافلة  غير  لعو�طفها،  �لعنان  تطلق  �صاند  كانت 
باأي �نتقاد ل�صلوكها هذ� كما �أ�صماه جوزف باري 
�لحّرية«.  ف�صيحة  �أو  �صاند  »ج���ورج  كتابه  ف��ي 
�لبع�س �نتقدها بق�صوة وعنف، �أحدهم معا�صرها 
في  نعتها  �ل��ذي  بودلير  �صارل  �لفرن�صي  �ل�صاعر 
و»�لغبّية«  ب���»�ل��ع��اه��رة«  �ل��ع��ر�ء«  ف��ي  »قلبي  كتابه 
و»�لثرثارة« و»�لثقيلة �لظّل«. ومما قاله �أي�صًا: »ل 
�أ�صتطيع �أن �أفّكر في هذه �لمخلوقة �لغبّية من دون 

�أن �أُ�صاب بنوبة غ�صب. حين �ألتقيها ل يمكنني �أن 
�أتمالك نف�صي عن رمي جرن على ر�أ�صها. �إذ� توّله 
بها بع�س �لرجال، فما هذ� �إل دليل على �نحطاط 

رجال هذ� �لع�صر«!
ب��اردة كفكتور  �أما نيت�صه، فقال: »ج��ورج �صاند 
حين  كلهم  �لرومنطيقيين  وكما  وب��ل��ز�ك،  هوغو 

يجل�صون �إلى طاولتهم«.

ل��م ت��ت��وّق��ف ���ص��ان��د ع��ن �ل��ك��ت��اب��ة ح��ت��ى م��وت��ه��ا عن 
وكاأنها  معوّي.  �ن�صد�د  �إثر   ،1876 في  عامًا   72
�أنكم  �أ�صدتها يومًا: »�أكتبو� طالما  نّفذت ن�صيحة 
تمتلكون �لعبقرّية، وطالما �أن �لله ُيملي عليكم، ل 
عليها  مّنت  عبقرّيتها  �أن  �لو��صح  من  �ل��ذ�ك��رة«. 
�إل��ى  و�لق�ص�س،  �ل���رو�ي���ات  كتابة  م��ن  بالكثير، 

�لحّب  يكن  لم  �إن  هذ�  و�لر�صائل.  �لم�صرحيات، 
ب��دوره عبقرّية �أخ��رى. �أكثر من مئة كتاب تركت 
�س  �صاند، تقلب فيها �لطاولة على �ل�صائد و�لمكرَّ
ما  بالمر�أة،  تتعّلق  �لتي  �لق�صايا  في  خ�صو�صًا 
جعلها ر�ئدة بحّق. ففي كتاباتها مناَه�صة �صريحة 
�إلى  �لذكورية، ودعوة  لل�صلطة  للزو�ج، ومحاربة 
�لأخذ  عن  ف�صاًل  و�لمر�أة،  �لرجل  بين  �لم�صاو�ة 

بيد �لعّمال و�لفقر�ء. وقد و�صفت �صاند رو�ياتها 
بكونها محاولت ل�»�إعادة تاأهيل �لمر�أة«. من هنا 
و�قعيتها �لتي �أ�صار �إليها �لناقد �صانت بوف حين 
حقيقي،  »عالم  �إل��ى  تنتمي  �صخ�صياتها  �إن  ق��ال 

حّي، عالمنا«.
ة حياتي« )1855(  في �ل�صيرة �لذ�تية كتبت »ق�صّ

���ص��ات��وب��ري��ان،  م��ع  تبادلتها  ر���ص��ائ��ل  �صكل  ع��ل��ى 
رو�صو، و�صتند�ل، وقد �صدرت في ع�صرة �أجز�ء، 
فيها ُتزيل �لغبار عن �لطفولة، و�ل�صباب، و�لحّرية، 
ة حياتي« تخت�صر  و�لكتابة. ومن �لو��صح �أن »ق�صّ
قيادها  ُي�صلَّم  �أن  �أو���ص��ت  باأكملها  حياة  �لكثير؛ 
للقلم: »�أكتبو� حياتكم، �أنتم �لذين فهمتم حياتكم 

و�صبرتم �أغو�ر قلوبكم«.
وعلى �صكل ر�صائل �أي�صًا، كتبت �صاند »ر�صائل 
�صيرة  ر���ص��ال��ة،   434 عبر  تك�صف،  �ل��ت��ي  ح��ي��اة« 

خم�صين عامًا من حياتها.
ل��دو  ف��ح��ّب��ه��ا  ط��ب��ع��ًا.  كتبها  م��ن  ن�صيب  ول��ل��ح��ّب 
�أوج  خته في »هي وهو« )1859(، من  �أرَّ مو�صيه 
�لتي  �لبطَلين: تريز  �إلى �صقوطه، وذلك مع  تاأّلقه 
تتو�رى خلفها �صاند، ولور�ن �لذي يحمل مالمح 
�أثار �صدور هذ� �لكتاب، بعد وفاة  �لحبيب. وقد 
دو مو�صيه، جدًل كبيرً� ب�صبب �لدور �لذي ن�صبته 
ً� من �صقيقه على �صكل  �صاند �إليه. ما ��صتوجب ردَّ
كتاب حمل عنو�نًا مناكفًا: »هو وهي«. �أما �إحدى 
ت  ع�صيقات �ل�صاعر �لفرن�صي، لويز كوليه، فف�صّ
بالإبقاء  �ل�»هو« و�ل�»هي«،  �أ�صبقّية  �لخالف حول 

على »هو« فقط عنو�نًا لكتابها.
»وتٌر ُقطع من قيثارة �لع�صر«، هكذ� رثى �إرن�صت 
فقال:  هوغو  فكتور  �أم��ا  �صاند.  ج��ورج  ري��ن��ان، 

»�أبكي مّيتًة، و�أحّيي خالدًة«.

ماريا الها�شم
جورج �صاند،
ر�صم: ديفيد دبليو، 
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طاوو�صان 
بخطوط 
عربية 
�إ�صالمية.

جودي.
قادني �لطاوو�س من قزحية عيني �إلى قّمة جودي، حيُث 
تحته  �لطوفان  �إلى  �لإلهية ونظر  بمركبته  وقف غيري 

وندم.
قال لي �لطاوو�س: كلِّمه �لآن.

ولكني �نتظرُت في خو�ء عزلتي و�رتميُت تحت ري�س طاوو�صي �ألف 
د لي�س قبل �أن �أر�ه. عام و�أنا �أردِّ

�س محموم. �لذي لفَّ �لغيم حول رئتيَّ و�أخ�صعني لتنفُّ
�ل�����ذي �أ�صم�ع �صوت�ه وهو ي�هب�ُط روي�دً� رويدً� �إلى م�صتوى �أر�صي، 

. �صوته �ليائ�س من �أذنيَّ
د �لطاوو�س فاأنتظُر �أكثر ومعي كائنات  - لكن ل وقت لالنتظار، يردِّ
مفردٌة ترف�س �لم�صي �إليه دون �صريك، �أ�صاأل عن �صريكي �لتائه 
دون خوٍف من دم �لإله �لم�صفوح �أمامي في نهر معلَّق بين �لأر�س 

و�ل�صماء، نهر دم �أزرق �صال من �لربِّ لحظة طي�س عظيم.
�أن�تظ�رِك ت��اركًا هيئة �لله ملولًة تتثاءب على عر�صه �لكبير

يجعل  ره��ي��ب،  ن��دم  على  يحملني  يطالعني،  وه��و  وج��ه��ِك  يعينني 
�أ�صابعي في فمي وُيميل �أ�ص�ن�اني �إلى �أ�صنان ذئب.

م. - �إنها لحظتك �أيها �لب�صري، تقدَّ
فغامت  �صُت  تل�صَّ �لأر���ص��ّي��ة،  ذكرياتي  م  يه�صِّ �ل��ط��اوو���س  �صوت 

�ل�صماء و�حمرَّ نهر �لله.
- َم���ن م��ن��َك دخ���ل ع��ل��ى رب��ي��ب��ت��ه وج��ع��ل ج�����ص��ده��ا م��و���ص��ع��ًا ل���الآلم 

و�لجنون؟!
- كلّي.

م جد�ره ومحا طريق حلب؟! َع دفاتره وحطَّ - َمن منَك �صيَّ
�لذي  بقدرة  كلّي  فيه و�لتب�س معي،  �أذ�بني  �ل��ذي  ب��اإر�دة  كلّي،   -
�أمالني  �لذي  بقدرة  ، كّلي  �أنثويٍّ ه�سٍّ �أطال �صعري ومنحني طبَع 
و�أ�صاه ووح�صته  من غمو�صه  �لج�صد  فدخلُت  �ني  وعرَّ �أنثاي  على 
و�صهوته و�أنينه و�رتع�صُت، في �للحظة �لمنتقاة، لحظة �لتب�س معي 
فعلق مّني في �أنثاي �ألف عام، وفي برهة طي�س، برهة �نف�صالي عن 
�لذي رماني، قلُت لطفلتي: ��صقطي. ف�صقطت �ألف قطعٍة و�نغرزت 

. فيَّ
�إنني

�أتاألم 
�أيها
�لله

فاأخِرْج

وحيَك
مّني

ر �لله لوحَك لو و�صلَت �إليه. - �صيغيِّ
ت، مدَّ حار�صي �لذئب ر�أ�صه  قال �لطاوو�س ثم وقف على عظام فهرَّ
و�أنا  وح�صتي  عن  غافاًل  بجانبي  م  وتكوَّ �لثالثة  بقو�ئمه  م�صى  ثم 

�أرتجُف تحت �صم�س �لله.

- وكيف �لطريق، �صاألُت.
- نحو �ل�صر�ط وبعدها �إليه.

- ل طاقة لقدمّي بالدم.
- ��صتعن بالذكريات �لأر�صية.

�أ�صف،  �أن  �أ�صتطيع  ل  �إلى حيث  قادني وذئبي  ثم  �لطاوو�س  قال 
وكنُت �أحنُّ �إلى �لأر�س �لبي�صاء حيث �لر�حة �لأبدية و�لخو�ء من 

حّر��س �لله.
َك حار�صي قو�ئمه �لثالثة تباعًا فظهرت ثالثة �صلبان تحتها. حرَّ

�لطريق  ك��ان  ه��ل  ق��وم��ه،  ب��اآث��ام  ل  �لمحمَّ �ل�صليب  �أي��ه��ا  ل��ي  ق��ل   -
�صعبًا؟.

- �إنهم ب�صر طّيبون �أيها �ل�صليل �لطّيب و�صي�صندونك في طريقك.
- ل�صُت طّيبًا �أيها �ل�صليب.

- �صلِّم بطيبتك و�م�سِ �إليه.
عُت �أنثاي وقلُت �أكتفي بما  رت ن�و�ف�ذي و�أدميُت نف�صي، �صيَّ - ك��صَّ
فيَّ من �أنوثة، قتلُت طفلتي، محوت كل �لطرق وم�صيت دون �أثٍر يدلُّ 

، وكنُت بما �أفعُل عليمًا. عليَّ
- من �أنت؟

. د �صرٍّ - مجرَّ
ني �لطاوو�س من قزحية عيني بالأ�صود  �صمَت �ل�صليب بينما �صدَّ

ي ولم �ألتفت. �لغامق. �أقنعته ب�صرِّ
- �ألم تترك �صيئًا يدل على مرورك في �لأر�س، قال طاوو�صي.

- ل �صو�هد على عبوره �ل�صريع. ردَّ حار�صي.
- �أل يعرفَك �أحد؟

- �ختفى كل �لذين يعرفونه من �لعالَمين.
- �إنهم في �لعالم �لمعلَّق �إذً�.

�صاح طاوو�صي وطرنا.
 

كان �لمكان ممدودً� �إلى �آخر ما في �لب�صر، وفي �لنهاية ك�صر ما، 
كاأنما �لمكان مبتور، ناق�ُس �أفٍق.

�بت�صَم حار�صي: �إنك غير محروم من لّذة �لمعرفة �لآن.

دُت. - ما هذ� �إل مكان عابر. ردَّ
نزع طاوو�صي ري�صة �صفر�ء وكتب على ظهري قبل �أن يغ�سَّ �لمكان 
�إليَّ  ينظرون  نف�صي في مقّدمتهم، كانو�  بالب�صر، وجدُت  �لناق�س 
َم رجل بال مالمح و�صاألني: ويقروؤون �لكتابة على ظهري �إلى �أن تقدَّ

دوَك من مالمحك؟!... - �ألم يجرِّ
�صُت وجهي. �أد�ر �ل�صوؤ�ل ب�صري فر�أيُت �لح�صد كّله بال مالمح، تلمَّ

- �إنه لي�س قتياًل مثلكم. ردَّ حار�صي.
هزَّ �لقتيل ر�أ�صه و�ن�صحب �إلى ح�صد �لقتلى، كانو� مجّرد �أج�صاد 

تحمل كر�ت بدل �لروؤو�س.
- ولكنني قاتل. هتفُت.

- قد غفرنا لَك. ردَّ �لقتيل.
- قتلُت كل �صيء.

- نغفر لَك لك �صيء. همهَم �لقتلى بفو�صى وم�صو� خلف طاوو�صي.
- لقد غفرو� لك كل �صيء. قال طاوو�صي.

- و�لطريق؟! �صاألُت.
- �صاأُعينَك بالذكريات. قال طاوو�صي، وم�صى باتجاه �ل�صم�س بينما 

كان �صوٌت يرنُّ في ج�صدي: ... فلن �أغفر لَك �أبدً�. وعرفُتِك.
 

�أَر وجهِك، كانت  �متالأ �لمكان بالب�صر، ومن بين �آلف �لوجوه لم 
ملهاة �لله قد بد�أت، و�ل�صر�ط بد� لي �صعرة معدن قا�صية ترمي كل 

من يخطو فوقها، ... خفُت.
عًا �لثقة، وغالبًا ما  حائط �لمدر�صة م�صحك، كنُت �أ�صير عليه مت�صنِّ
كان �لتالميذ يت�صاقطون... �إلي، كنُت �أرك�س دون �أن �أنظر تحتي، 
عة بال�صاحات �لخالية من  كنُت �أنظر �إلى �لأمام حيث ذنوبي �لمر�صَّ
�لأ�صو�ر، كانو� ي�صقطون مثل ذباب، وكنُت �أم�صي �إلى هدفي حيث 

�لحّرية و�لزمن �لخالي من �لمعلمين و�لدرو�س و�لع�صّي.
نت �لم�صافة �لأولى من  �صمعت �صر�خ �أحدهم وهو يهوي بينما تلوَّ

�ل�صر�ط بالدم.
�أحّد من �ل�صيف
�أرّق من �ل�صعرة

م،  �أتقدَّ �رتدَّ �لُممَتَحنون وتبادلو� �لنظر بهلع، �أ�صار طاوو�صي �أن 
لت �إليَّ هام�صًة كانت �لعيون قد تحوَّ

ر �لله لوحَك لو و�صلَت �إليه �صيغيِّ
ولكن من �صُيطالب بي �إن هويت؟.

كنُت �أبحث عن جرمي بين �لأجر�م �لتي تهاوت من حولي، �إل �أن 
حار�صي دفعني فانهالت ذكرياتي �لأر�صية علّي، ورك�س �صبحِك 

لقمان ديركي

لأجل ِهلِدغارد. ك

ماء  �لطويلة،  رمو�صِك 
عيَنيِك �لد�كنَتين،

دعيني �أغو�س فيهما،
دعيني �أم�صي �إلى �لعمق.

ح��ي��ن ي���ن���زل ع���ام���ل �ل��م��ن��ج��م �إل���ى 
�لوهدة

ويهّز بم�صباحه �لمغّب�س
فوق باب �لمعادن �لخاّمة،

عاليًا على جد�ر �لظالل،

�نظري، �إّنني �أنزل،
�إلى حجرِك لأن�صى،

نائيًا، ما ي�صّج،
�لنوَر و�لعذ�َب و�لنهار.

على �لحقول يميل،
من  منت�صيًا  �ل��ري��ح،  تقف  حيثما 

�لقمح،
�صوٌك عاٍل،

عاٍل ومري�ٌس
قبالة �أزرق �ل�صماء.

�عطيني �ليَد،
بع�صنا  ع��ل��ى  ن��ن��ح��ن��ي  �أن  ن���ري���د 

�ل�ب�ع��س،
فري�صَة ريح،

تحليَق طيوٍر وحيدة،

ن�صمع في �ل�صيف
�أرغ���������ن �ل����ع����و������ص����ف �ل����رع����دّي����ة 

�ل�صاحبة،
ن�صتحمُّ في �صوء �لخريف،

عند �صّفة �لنهار �لأزرق.

�أحيانًا نحّب �أن نقف
عند حاّفة �لبئر �لد�كنة،

لنحّدق في �لهدوء عميقًا،
لنبحث عن هو�نا.

�أو نخرج من
ظّل �لغابات �لذهبّية،

كبيَرين �إلى غروب
يلم�صك برّقة فوق �لجبين.

�أيها �لحزن �لإلهّي 
يا �صمَت �لحّب �لأبدّي.

�رفع �لجّرة،
�رت�صف �لنوم.

ًة �أْن نقَف، مرَّ
حيث �لبحر في لطخات  �صفر�وّية
ب�صكوٍن يعوم �إلى خليج  �صبتمبر.

في �لأعلى نقعد
في منزل �لأزهار �لعط�صانة،

فوق �ل�صخور �إلى �لأ�صفل
تغّني وترتجف �لريح.

بلى من �لحورة
�لأزرق  ف������ي  ت�������ص���م���خ  �ل�����ت�����ي 

�ل�صرمدّي،
ٌة، ت�صقط ورقٌة بنيَّ

فوق قفاِك ت�صتريح.

�صاعر   )1887-1912( ه��اي��م  غ��ي��ورغ 
تعبيرّي �ألمانّي كبير؛ مات ولّما يتجاوز 
غرقًا  �لعمر  م��ن  و�لع�صرين  �لخام�صة 
بالكه  �إرن�صت  �صديقه  مع  �لتزّلج  �أثناء 

فوق جبل هافل.

ترجمة: عبد الرحمن عفيف

غيورغ هايم

لُت  قبَّ �لتي  �أظ��اف��رك  ���ص��دري،  و�أدم���ى  ثيابي  ق  م��زَّ خلفي، 
�ل�صاعدة  لأنك  قِك،  �أ�صدِّ �أن  علّي  وكان  فيَّ  بياأ�س  �نغرزت 
بة �لج�صد و�لوردة �لأخيرة  حتى نهاية �لروح �لمريرة، مخرِّ
امة �أور�قي من �ل�صجر، �صريكي في  في كاأ�صي �لأخيرة، لمَّ
اي، بوم ج�صدي، غر�ب �أبي�س  خطاأي وعمياء مثلي في ُحمَّ

على كتفي د�ئمًا... كالمالئكة، 
لأنِك �لمالئكة

�أكرهِك في �لحب  
�أح�ّب�ِك في �لكر�هية  

�أخلط م�صاعري و�أتاأّمل  
�أحنو عليِك، �أقّبلِك  

�أ�صنُع ل�صفاهك �لذكريات  
و�أطلق م�صاعرِك  

�أم�صك �ليد �لتي تد�عب �صعري  
ل �لتي �أقبِّ  

�لمر�صعة بق�صوة �لحب  
حة بود�ع �لملوِّ  

ة ة عرق �لمودَّ �ل�صامَّ  
يدِك �لتي ت�صحب �لروح   

بيني قِك فكذِّ �أ�صدِّ  
لأنِك طائري �لذي يحطُّ على كتف خ�صمي  

و�صالحي �لذي ُي�صهره عدوي علّي  
لأنِك ح�صرم �أ�صناني وعنب �صو�ي  

�صو�ي!!
- �إنه �ل�صر�ط. خاف حار�صي.

�أحّد من �ل�صيف   
�أرّق من �ل�صعرة   

طريق طويل بال �أ�صجار �أو ذكريات، حيث مخّيلتك ل تت�صع 
لأكثر من �لو�صول، كنِت حائرة بي لأكثر من �لو�صول، كنِت 
�أمَرين وم�صتقّرة علّي بينما يم�صي بِك �لطريق  حائرة بين 
�ِك  �إلى حلب، حلب... عيناِك في عينّي، �أنفِك �إلى �لأعلى، خدَّ
�لورديان وفمِك، كنُت ممعنًا في كر�هيتِك، فككت �أزر�رِك، 

ر�أيُت فو�صى تكوينِك و�أغم�صُت ب�صيرتي فيِك.
حلب... �لج�صد ي�صقط في �صر�ِك �لج�صد، عرٌق يغ�صل كلينا 

ٍل لذروة �أخاف بلوغها. وهمهمات تو�صُّ
�لأ���ص��و�ر  من  ��ه  �أل��مُّ �ليا�صمين  ل��ِك،  �أ�صّميها  و�أن��ا  �ل�صو�رع 

�لُم�صاءة  و�لليالي  و�لمقاهي  و�ل��ح��ان��ات  �لمطر  �ل��و�ط��ئ��ة، 
فيِك،  وح�صتي  ح��ل��ب...  و�لوح�صة،  و�لأح����ز�ن  بالرغبات 

لهاثي معِك، �نهيار ج�صدي لحظة �للذة في ثنايا ج�صدِك.
�أكرهِك...

لي  �لبا�س يقول  لنافذة  �لبخاري  �لغب�س  كان وجهك ور�ء 
�لنافذة  نحو  رك�صُت  �رتع�صُت،  تبكين،  وكنت  �صيء  كل 
وكتبُت عليها كلمة مقلوبة كي تريها من �لد�خل �صحيحة، 
ُتعينِك طيلة �لطريق وت�صرب معِك �لقهوة في �لمحطة  كلمة 
�لتالية، كلمة تم�صح دموعِك وُتن�صيِك �آلم حلب، كلمة مقلوبة 

من طرفي و�صحيحة عندِك، 
)�أحبك              ( �أحبِك.

ب��الأخ��رى  تبعتها  �ل���دم،  بطعم  فاأح�ص�صُت  ق��دم��ي  و�صعُت 
�إلى طو�وي�س ل تح�صى بحجم  �نقلب طاوو�صي  وم�صيت، 

�لع�صافير بينما كان حار�صي ي�صندني كلما ترنَّحت.
- �أ�صعْف م�صيتك بالذكريات. همهمت �لطو�وي�س.

على  يحوم  ن�صرً�  و�صبحًا  ر�ئحتِك  �صوى  �أت��ذّك��ر  لم  لكني 
�لطريق �لمقفر بين دم�صق وحلب، �لطريق وروحك �لهائمة 
فوقه بينما يميل ج�صدك بكل ثقله علّي، �أمدُّ يدي، �ألم�صِك، 
ي بنهدِك، و�أمدُّ فمي �إلى �لحلمة، �أمدُّ ل�صاني، �أمرُّ به  �أمالأ كفِّ
ي لأ�صاي ووح�صتي  �ل�صرِّ �لمنبع  على �صائر ج�صدِك، على 
غه بنعومة حينًا وبق�صوة حينًا �آخر،  فيغيب وجهي فيِك، �أمرِّ
فاأ�صهق  �أنتزُع �صرخًة هائلة،  لهاثًا هائجًا،  �أنتزُع من فمِك 
�أي�صًا و�أ�صل بيدي �إلى عنقِك، �أقطع عقدِك، �أفرط خرزِك فوق 
�أر�صي �لموح�صة، و�أغرُز فمي في عنقِك �لبيا�س، �أ�صحبِك 
، �أغو�س مثل حيو�ن برد�ن في دفء ج�صدك،  قطعًة قطعًة �إليَّ
�أرتجُف من �لأ�صابع وهي تخم�صني فتزد�دين عذوبة، �أطبُق 

فمي على فمِك، ج�صدي على ج�صدِك، �أعانقِك
عناق �لالم لالألف   

فاأ�صيع فيِك وت�صيعين فيَّ   
ويتوه لل�صرير ج�صدي من ج�صدِك   

وي�صيع �أمام �ل�صوء لوني في لونِك   
ين �أع�سُّ �صفَتيِك وتع�صِّ   

�أح�سُّ بدمِك   
و�أح�سُّ بدمي وهو يفور بين �أ�صابعِك   

فاأعوي �إلى �آخر �صوت مع �صوتِك   
و�أهمد فوق ج�صدِك �لذي َهَمد.   

فزعُت، تخّيلتِك في �ل�صماء، �نتبهُت...
- ل تتذكْر �صوى �لأر�س، دعَك من �ل�صماء و �إل �صقطت.

حاولُت �لنظر خلفي لأعرف حجم �لم�صافة �لتي م�صيتها لكن 
حار�صي لكزني، نظرُت �أمامي فلم �أَر �صوى خط طويل بال 
نهاية، خط معتم ل يريني �صوى قدري �لبائ�س وهو يحترق 
مع كل خطوة �أخطوها، لم �أكن خائفًا لكنه جاء و�لَتَب�َس معي 
دُت ما كتبِته لي  �ًل لكنه �أوماأ لي فردَّ ًة، لم �أك�ن ق�وَّ فازددُت ق�وَّ

ذ�ت يوم خلف �صورٍة قديمة لدم�صق:
موتي �قترب جدً�   

و�أنت تبتعد   
�ألن تنتظر قلياًل   

بع�س  مع  جنازتي  وحيدً�  لتح�صر    
�لزهور.

�صقطت �لروح في �صر�ِك �لروح و�أطّلت �ل�صر��صة من ود�عة 
فال  �لأخ��ي��ر،  �للون  على  تطّل  وه��ي  عيونِك  ودي��ع��ٌة  �لقتلى، 

ينت�صر �أحد ول ينهزم )...(.
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بورتريه 
عميد 
�صعر�ء 
�أندوني�صيا.

في ما يلي نترجم خطبة �ل�صاعر �لأندوني�صي �صاباردي 
»�أحمد  جائزة  على  ح�صوله  بمنا�صبة  د�مونو  دجوكو 
)ُن�صرت  ج��اك��ارت��ا  ف��ي  �أندوني�صيا«  ف��ي  ل���الأدب  بكري 
�لخطبة في موقع »�ل�صعر �لعالمي«، عدد مار�س 2010(. ود�مونو 

ب ب�»عميد �صعر�ء �أندوني�صيا« هو من مو�ليد �لعام 1940. �لذي ُيلقَّ

ي��و�ج��ه ك��ل �صاعر و���ص��اع��رة: »ل��م��اذ�  ثمة ���ص��وؤ�ل ب�صيط وُم��ح��رج 
نحو  على  �لإج��اب��ة  �لالئق  من  لي�س  وبالطبع،  �ل�صعر«؟  تكتب�)ين( 
متغرط�س ومغرور كاأن نقول - نحن �ل�صعر�ء - مثاًل: »ل �أعرف« 
�أو »ل يهّمني �لأم��ر«. رغم �أنه من �لممكن جدً� �أن تكون مثل تلك 

�لإجابات �صادقة تمامًا و�أمينة جدً�.
و�لحقيقة �أنني، بعد كتابة �ل�صعر لعقود طويلة، لم �أ�صتطع )ك�صاعر( 
�لمتكّرر  �ل�����ص��وؤ�ل  ذل���ك  يطرحها  �ل��ت��ي  �ل�صعوبات  على  �لتغّلب 
فاإن  نف�صه،  لوم  �أحد يريد  �لتعقيد«. ولأن ل  �إلى درجة  و»�لب�صيط 
�إلقاء �للوم في �أي مكان  �لتجاه �ل�صائد للجو�ب عند �ل�صعر�ء هو 

�آخر، بما في ذلك �لق�صائد �لتي نكتبها!
كالنجارة  ماّدية  »�صنعة«  مجّرد  �ل�صعر  �أن  �لبع�س  يظّن  لالأ�صف، 
له رغم كونه »�صنعة ثقافية«  �أي ل توجد فائدة فكرية  و�ل��ح��د�دة، 
�أ�صا�صًا. وذلك يعود �إلى �أنه، من �صمن �أمور �أخرى، لي�س من �ل�صهل 
�إطالقًا �صرح:  لماذ� ولمن �أو متى نكتب �ل�صعر. �ل�صاعر لي�س مخطئًا 
�إذ� لم ي�صتطع �لإجابة عن هذه �لأ�صئلة، لأن �ل�صعر بب�صاطة �أي�صًا ل 

ُيكتب ليكون »�إجابة« عن �أ�صئلة.
�لمطاف،  نهاية  �لإجابة في  نوعًا من  قد ي�صبح  فال�صعر   ، مع ذلك 
هذ�  عن  �لإجابة  عن  �لناجمة  �ل�صعوبات  على  للتغّلب  ُيبتكر  حيث 
�لنوع من �لأ�صئلة. وفي محاولة مّني ل�صوغ �إجابة بكلِّ طاقتي عن 
ر �لحادثة  ذلك �ل�صوؤ�ل �لب�صيط - �لمعّقد، �أجدني م�صطرً� �إلى تذكُّ
�ل�صخ�صية �لآتية: ذ�ت ليلة، جل�س �صبّي في �لعا�صرة و�صط �لحديقة 
ُيم�صي  �ل�صبي  ذلك  كان  �لعادة  في  ليلعب.  جّدته  لمنزل  �لأمامية 
و�لنوم  لالأكل  �إل  �لمنزل  يدخل  �لخارج ول  في  يلعب  يومه  معظم 
و�أحيانًا قليلة لحّل �لو�جبات �لمدر�صية. في ذلك �ليوم بالذ�ت عاد 
�لمعتاد  �ل�صخب  تحّول  فجاأة  وبالتالي  منازلهم.  �إل��ى  �أ���ص��دق��اوؤه 
ت��ام«. و�أثناء جلو�صه في  �إل��ى »�صكون  بعد �لظهر في تلك �لحديقة 
�لحديقة، رفع نظره �إلى �لأعلى وت�صاءل: ماذ� يوجد بعد �ل�صماء؟ ثم 
ر: ماذ� يوجد �أي�صًا ما بعد بعد �ل�صماء؟ رّبما خرجت تلك �لأ�صئلة  فكَّ
لأنه تعّلم في مجتمع ل يوؤمن فقط بوجود »حدود«، بل �بتكر �أي�صًا 
م�صطلح »�صماء بال حدود«. وبالطبع ل ي�صتطيع �ل�صبي �لتوفيق 

ين. وفي �لعام 1971، �أي بعد �أكثر  بين هذين �لتعبيَرين �لمتناق�صَ
مطلعها:  يقول  ق�صيدة  كتب  �لحادثة،  تلك  على  عامًا  ع�صرين  من 
يفتح  ثم  �أ�صابعه/  روؤو����س  على  يم�صي  ث��م/  �صريره،  من  »ينزل 
�لنو�فذ وينظر �إلى �لنجوم/ ويت�صاءل ماذ� يوجد خارج �لكون؟/ 
باأن  �لأكبر؟/ وبالطبع ي�صعر  �لكون  م��اذ� يوجد خ��ارج  بل وحتى 
�صيئًا ما �صوف ياأتي/ ليخبره عن �لجو�ب/ ولكنه يو��صل �لت�صاوؤل 
حتى في �لنهاية/ ي�صمع �صياح �لديك ثالث مّر�ت ثم ي�صتيقظ،/ 
�أقفل هذه �لنافذة  وعندما ي�صتدير يجد جّدته خلفه تقول:/ دعني 
لكي تعود �إلى �لنوم/ لأنك بقيت م�صتيقظًا طو�ل �لليل/ ولأن هو�ء 

�لليل يحتوي �صرورً� خطيرة«.
فترة �لع�صرين �صنة �أجبرته على و�صع م�صافة »فا�صلة« مع �لما�صي 
 - �عتيادية«  و»غير  »مختلفة«  �لحادثة  تلك  �عتبار  من  يتمّكن  كي 
وحدث هذ� لأنه ل يوجد و�صيلة �أخرى يمكن �أن تعيده �إلى �لطفل 

نف�صه ذي �ل�صنو�ت �لع�صر.
�ل�صوؤ�ل �لذي بزغ ذ�ت مّرة في ذهنه، وهو في �لعا�صرة، ما يز�ل 
في �لحقيقة كامنًا في عقله في �صن �لو�حد و�لثالثين، ول يز�ل غير 
قادر على �لإجابة عنه حتى �لآن وهو يكتب هذه �ل�صطور بعدما �صاخ 
ً� على �لح�صول  وهرم. �إنه �صوؤ�ل عنيد، ولذ� ��صتمرَّ في ذهنه ُم�صرَّ
على �إجابة. ربما كان �لفرق �لحقيقي بين �لطفل ذي �لع�صرة �أعو�م 
يفهم  �لآن  ب��د�أ  �لرجل  �أن  هو  عامًا  و�لثالثين  �لو�حد  و�لرجل ذي 
نه �أن كل �صيء  ��صتحالة ��صتيعاب »�لال حدود«، رغم �أن مجتمعه ُيلقِّ
يجب �أن يكون له حدود. لكن ذلك �ل�صبي ل ي�صعر بهذ�، بل ي�صعر 

بال�صعادة فقط لأنه ل توجد �صغوط عليه لالإجابة عن ذلك �ل�صوؤ�ل.
لكنه عنيد �أي�صًا مثل هذ� �ل�صوؤ�ل: يحاول د�ئمًا �لإجابة عنه، رغم 
�أنه يدرك تمامًا ��صتحالة �لقيام بذلك. �لق�صيدة �لتي كتبها، كغيرها 
من �لق�صائد، هي نوع من �لإجابة، مما يطرح �أ�صئلة: فبخالف �لأمر 
عندما كان ل يز�ل في �لعا�صرة فقط، يكون لديه �لآن �لحق في مثل 
هذ� �لموقف فقط �أن يكون �صعيدً�، و�لحق في �أن ي�صعر باأن �لحياة 

�لتي يعي�صها لي�صت لغزً� بالكامل.
ك��ل ���ص��وؤ�ل يحتاج »ك��ل��م��ات«. ورّب��م��ا ه��ذ� ه��و �ل�صبب ف��ي �صعور 
�ل�صبي بال�صعادة دون �أن يطرح �أو يجيب عن �لأ�صئلة. هو لم يقلق 
ن �أنه �أي�صًا لم ي�صعر بحاجة �إليها.  من »�لكلمات«، ويمكننا �أن نخمِّ
كاأ�صخا�س بالغين، تبدو م�صكلتنا �لرئي�صية مع »�لكلمات«. فعندما 
كّنا �أطفاًل، كان كل �صيء حولنا عبارة عن �إ�صار�ت ورموز ل بّد من 
تف�صيرها. لكن �ألم ُنولد ونن�صاأ جميعنا بين »�لكلمات«؟ �ألم يعّلمنا 
مجتمعنا كيفية مو�جهة �لعالم »بالكلمات«؟ ذ�ت مّرة، وفي محاولة 

�إيجاد  �إلى  ي�صعون  بينما  �لتي تظهر حولهم  �لموجود�ت  لفهم كل 
مكانهم في خ�صم ذلك كله، خلق �أجد�دنا »�لكلمات«. و�صاألو�: لماذ� 
ينمو هذ�؟ ولماذ� يموت  هذ� موجود؟ ولماذ� يحدث ذلك؟ ولماذ� 
ذ�ك؟ �لحكايات �ل�صعبية و�لأ�صاطير هي �إنتاج لهذ� �لم�صعى، وهي 
�أو  ل غر�س منها �صوى �ل��رّد على »�أ�صئلة« ت�صّكلت من »كلمات«، 
�س �لحكمة من �لوجود. كانت  �لأ�صئلة �لتي ُتثيرها »�لكلمة« �لتي تلخِّ
»�لكلمة« مهمة جدً� لهم، ومهمة �أي�صًا لنا �لآن، �إلى درجة ي�صتحيل 
كتابتها من دون عالمَتي تن�صي�س وحروف غامقة �أو حروف كبيرة 

بالأحرف �لالتينية. 
لن�صتعملها  ونح�صدها  تنمو  كي  ُخلقت  �لتي  »�لكلمة«  و�نت�صرت 
�أن  �أم��ل  على  عديدة،  م�صاكل  فنحّل  ممكنة  طريقة  باأف�صل  لحقًا 

ت�صبح حياتنا �أف�صل. 
ت، وجميع  رت، وُهزَّ دت، وُق�صِّ مت، وُطويت، وُمدِّ �لكلمة ُثنيت، وُقوِّ
ت لهدف و�حد: »حّل �لم�صاكل«. ولأن �لم�صاكل  هذه �لتحّولت تمَّ
�لوجود بطريقة  »�لكلمة« في  ليتّم حّلها، تكّررت  ُتخلق  بب�صاطة ل 
�أ�صبحت بعدها بالية وممّزقة، �أي لم تعد �صالحة لال�صتعمال لأنها 
لم تعد تحتوي على معنى. »�لكلمة« �لتي ُخلقت ذ�ت يوم لنتمّكن من 
فهم �أنف�صنا تحّولت - �أثناء تطّورها - �إلى »�أو�مر« تمنعنا من فهم 

�أعمق لذو�تنا.
حتى  مده�صة  وكثافة  ب�صرعة  وت�صاعفت  تكاثرت  �لتي  »�لكلمات« 
دي��ن،  رج��ال  ع��ن  تعّبر  »�أف��ع��ال«  �إل��ى  �لآن  تحّولت  �أ�صولها  فقدت 
ومحامين، ونّو�ب برلمان، و�أ�صاتذة، وعلماء، و�صحافيين، وبالطبع 
�صعر�ء! هكذ� �أ�صبحت »�لكلمات« بب�صاطة ُت�صتعمل لن�صر �صبكة من 
»�لقو�عد« بحيث ي�صبح فعل هذ� �ل�صيء �صو�بًا وفعل ذلك �ل�صيء 
معنى  وه��و  �ل��وق��ت،  لخلق  »�لكلمات«  ن�صتخدم  و�صرنا  م��ًا.  م��ح��رَّ
»مجّرد« يحّد من م�صاحة قدرتنا على �لحركة من �لولدة �إلى �لموت.
وهكذ� �أ�صبحت »�لكلمات« ُت�صتخدم لحل �لم�صاكل، لأننا �أ�صبحنا 
باأن »كل م�صكلة  �إذ� ع�صنا في مجتمع متيّقن  �إل  ل ن�صعر بالأمان 
�صارت  »�لكلمة«  �أن  هو  �لمزعج  و�ل�صيء  بحّل«.  تنتهي  �أن  يجب 
لة بعنف برو�بط ول��و�زم لدعم »�ل�صلطة«. فمثاًل، في �لف�صول  مكبَّ
باتت  �لإع����الم،  و�صائل  وف��ي  �لخطابة،  ة  من�صّ وعلى  �ل��در����ص��ي��ة، 
�صة  »موؤ�صَّ غدت  باأنها  ت�صعر  لأنها  ومغرورة  متعجرفة  »�لكلمات« 

متكاملة« قادرة على تنفيذ مهامها ب�صورة تاّمة.
وبعيدً� عن �لق�صد �لأ�صا�صي من خلقها و�بتكارها، فقدت »�لكلمات« 
»��صتخد�م  تطّور  خ�صّم  وفي  �لأ�صئلة.  طرح  على  تدريجًا  طاقتها 
�إلى  ُينَظر  وب��ات  غريبًا.  �ل�صاعر  يفعله  �صيء  كل  �أ�صبح  �لكلمة«، 

�شاباردي دامونو 

ي��اأت��ي ع��ن��و�ن »ن�����س« �أم��ج��د نا�صر »ف��ر���ص��ة  ثانية!« 
)من�صور�ت وز�رة �لثقافة �لأردنية( و��صحًا ومخاتاًل 
�لأول��ى مبا�صرً� مبتورً�  للوهلة  يبدو  �آن معًا. فهو  في 
لكن �لقارئ �صيكت�صف �أن هاتين �لكلمَتين باٌب لرحلة طويلة غير 
قابلة لالنتهاء، فالن�س يعوم في �أزمنة متعّددة تنفتح على بع�صها، 
توؤّثثها ذكريات عميقة ر��صخة كنظرة تلك �لأم - �لغز�لة �لمعّمرة.

لل�صاعر  تروي  فتاٌة  ب�صعر خام،  اأ  ُمعبَّ بحلم  �لن�س  نا�صر  يفتتح 
خارج  رع��ويٍّ  �صعر  عبَر  يقظة  حلم  �أو  منام  في  غام�صًة  ن��ب��وءًة 
على كل قو�لب �لتجني�س، حيث تعود �للغة �إلى مكامنها �لأولى. 
تو�زي  حيث  �لعارف  بمهارة  �ل�صاعر  يرتكبها  معّقدة  لعبة  �إنها 
�ل��ذي يمزج  �ل��ر�وي(  �لد�خل )د�خ��ل  �لرحلة نحو  �أ�صطرة  �للغة 
ظالًل  وتركْت  عبرْت  �لتي  و�لأرو�ح  بالأحالم  �لمكان  تفا�صيل 
يلم�صها وينظر عميقًا في عيون  �أو مم�صو�س  �إلى �صاعر  تحتاج 
�أ�صحابها، ثم يعيد ت�صكيلها من جديد، فالن�س هنا فر�صة �أخرى 
للحياة. يدخل �ل�صاعر �إلى عالمه �لعميق �لمرتبط بالطفولة �لأولى، 
ويخترق �أبو�به فاتحًا �صورً� مكّثفة من ذ�كرته للعديد من �لوجوه 
و�ل�صخو�س �لغارقين في �لالوعي على �صكل ق�صائد �أو لوحات 
نهَديها تحت  تتفّقد �صالبة  »�أرملة �صابة  �أفالم ق�صيرة، منها  �أو 
ثياب حد�د �إجبارية« و»جامع �أعقاب �ل�صجائر �لمزدهي بت�صكيلته 
�لفريدة من �لرو�ئح �لعطنة«، حتى ي�صل �لقاع حيث تظهر �مر�أة 
�أ�صوَد وتحمل خبزً� خلقته يد�ها على »ثفال«،  ترتدي »�صر�صًا« 
وهي تدلُف من باب �لبيت - �لرحم، فتكون �لر�ئحة فر�صًة �أخرى 
للتذّكر �أو �لن�صيان �أو �لخلق. هنا يت�صاوى �لو�قع مع �لحلم فال 
و�صرد  خ��ام،  �صعر  بين  ت�صيل  و�للغة  �لحنين،  �صحنة  في  ف��رق 
رو�ئي يحمل م�صهدية ر��صخة، و�لالفت �أن �لن�س جاء ب�صمير 
�لمخاطب وكاأنه يكتب عن نف�صه ولنف�صه. هو يروي حلمه ل�صبيهه 
في مر�آة �لروح، ذ�ك �لآخر �لمر�قب �لعارف و�لم�صمر و�لم�صتبه 
�س �لقارَئ  فيه و�ل�صريك في �للعبة �أو �لخدعة. ذلك �لآخر �لذي يتلبَّ
حينًا، يوّرطه في �للعبة بُبعدها �لأ�صطوري لتنطلق �لرحلة �لبدوية 
�لكلمة من زه��ّو و�أل��م، ولغة نافرة، و�إ���ص��ار�ت وعالمات  بما في 
لعا�صق �أو �صخ�س م�صتعّد للتوّرط في �لع�صق و�كت�صاف �لحو��س 
في كل لحظة، فيغدو �كت�صاف �لمكان �كت�صافًا للحو��س وت�صكياًل 
دت فالتب�صْت بعد �صفر طويل ي�صبه �لهجرة نحو بالد  لمالمح تعدَّ
�أخرى وتملك روحًا مختلفة ي�صطر فيها هذ� �ل�صاعر  لغًة  تنطق 
للتاأقلم مع قناع يلتحم بالوجه. هنا ت�صبح مو�قع �أثرية مثل »�أّم 
�لجمال« و»�لحرة« و»�لبتر�ء« مو�قَع على جغر�فية �لروح ب�صو�دها 

)�لبتر�ء(، ول  �لموؤّنث  �لوردي  لونها  �أو  �لجمال(،  )�أم  �لبركاني 
يتخّل�س �ل�صاعر من عبء حمولته �لمعرفية بل ي�صهرها في هوّية 
�لمكان، فير�صد �آثار �لأديان و�لممالك �لتي مّرت على �لمكان في 
ل �لذين  ر، مثلما يالم�س روح �لبدو �لرحَّ بحث دقيق وعين تتب�صّ
ينتمون �إلى �لريح و�لماء و�لرمل ل �لأر�س. يبحث في �نتمائهم 
�لماء - روح  �لثبات، يبحث في  �لحركة و�ل�صجن في وجه  �إل��ى 
�لبدو �لمحفوظة في ثياب �صميكة وكالٍم ُمقت�صد، و�لمهدورة في 
�أكثر  �ل�صهوة  فكرة  حيث  م�صتهاة،  باأنثى  يليق  حما�صّي  رق�س 
�س �لر�وي �أمام  عمقًا من �لو�صل. �إنه �ل�صجن نف�صه �لذي �صيتلبَّ
لوحة فري�صكو لمر�أة ن�صف عارية في ق�صر �لوليد بن عبد �لملك 
�لذي يحوي لوحات من �لعهد �لم�صيحي فيها تج�صيد للذة �لح�ّصية 
في ق�صر تحار فيه هل هو �إ�صالمي �أم روماني؟ �ل�صوؤ�ل يغري 
�لقارئ، لكن �لجو�ب هنا ب�صيط ومفاجئ، �إنه كالهما لأن �لجو�ب 
يعتمد على خريطة �لروح �لمتحّركة ل على جغر�فّية �ل�صخور. 
وينجرف »�ل��ر�وي« في لعبته ليجد ر�صالة من �أبيه تحمل نبوءة 
ُكِتبْت،  �لتي  �أخ��رى: »�صيكون لك ما كان لي، �صتم�صي �لخطى 

ومثلي لن ت�صل!«. 
يطارده  ��صم  �أو  مجهول،  با�صم  لرّحالة  كبوٍح  �لن�س  ي�صتمّر 
ك��ن��ب��وءة ق��ار���ص��ة، يبحث ع��ن مدينة م��ر���ص��ودة ف��ي �ل��غ��ي��اب، عن 
جّنة، �أو لعنة مقّد�صة في عمق �صحر�ئه، �إنها تلك �لم�صافة �لتي 
عن   �أ�صدقائه  مع  دها  يردِّ بمقولة  ع��ادة  نا�صر  �أمجد  يخت�صرها 
»�لم�صافة ما بين �لرغبة و�ل�صتطاعة«. ويمعن في �لتبا�س �لن�س 
ليعلن �كت�صاف م�صبار »وكالة نا�صا« �لف�صائية مدينًة »ملعونة« في 
عمق �ل�صحر�ء، فيترك �لقارئ مبت�صمًا �أمام �أحجية �فتر��صية... 

هل �كت�صَف �لم�صباُر �لمدينَة �أم �للعنة؟!
 �لحنين، و�لكلمات، و�ل�صبر، و�لعناد، و�لغمو�س، و�لب�صيرة، 
و�ل��ب��وح، و�ل��ب��وؤ���س، و�ل�����ص��رود، و�ل��ت��وه��ان، و�ل�صوق، و�لكثير 
�صو�ها، �أدو�ت ي�صتعملها نا�صر في �صوغ ن�س �أدبي مفتوح فوق 
�لتجني�س، ن�س �صعري ي�صّكل معادًل للحياة، �إنه تاأّمل طويل، �أو 
طريقة في �لحياة. �ل�صعر هنا ينفتح لي�صبح طريقة لروؤية �لعالم 
يفتح  حيث  جماليًا  �صوغه  و�إع���ادة  بالروح  مزجه  فيه،  و�لغرق 
ن�صبّي في  فالزمن  �لما�صي و�لحا�صر و�لم�صتقبل،  بين  بّو�بات 
�لروح، و�لنبوء�ت َقَدٌر ُم�صاٌغ باألٍم نبيل، ف�صديق �لطفولة �أم�صى 
و�أن��ت رحت تطلق ر�صا�صًا  لم يطلق ر�صا�صة و�ح��دة،  »جنديًا 
مع  وترق�س  �لقديم  �لعالم  معاقل  على  لح��ق��ًا(  ب��د�  )كما  ف��ارغ��ًا 

�لكلمات في ظلمة د�م�صة«. لكْن، د�ئمًا تظل هناك فر�صة ثانية.

عبد الوّهاب عزاوي

لطرح  و��صتخد�مها  »كلمات«  خلق  �إل��ى  �لر�مية  �ل�صاعر  جهود 
�أ�صئلة، باعتبارها جهودً� - في جوهرها - ز�ئدة ول لزوم لها، 
�صيما �أن �لإجابة عن هذه �لأ�صئلة - بح�صب هذ� �ل�صاعر - ينتج 
�إليه كفعل  ُينَظر  �أي�صًا »�أ�صئلة« جديدة. وتبرير هذ� �لأمر  عنها 
�ل�صبي  من  تعّلم  �ل��ذي  �ل�صاعر،  لكن  �أي�صًا.  له  ل��زوم  ول  ز�ئ��د 
�أن  �لتي يجب  ة  �لملحَّ �لأم��ور  ب��اأن هناك بع�س  ن  �ل�صغير، متيقِّ
جديدة.  �صعرية  و�أ�صكال  �أ�صاليب  �بتكار  عليه  وب�صببها  ُتقر�أ، 
و�أوّد �أن �أ�صتعير تعبيرً� من زميلي �ل�صاعر نيرو�ن ديو�نتو �لذي 
يقول �إن �ل�صعر�ء »يمكنهم تغيير �لعالم عندما يقاتلون حقًا وفعليًا 
عندما  �أي�صًا  ذلك  فعل  ويمكنهم  �لمعركة،  �صاحة  في  باأنف�صهم 
دون« م�صمون هذ� �لنوع �لأدبي و�صكل �لق�صيدة«. لكن  »يجدِّ
يكون  �أن  يجب  ول  لي�س  �لعالم«  »تغيير  �إن  يقول  من  ثمة  رّبما 
ة في �لعام  جزءً� من جدول �أعمال �ل�صعر�ء، بالرغم، وكما قلت مرَّ
1986 عندما ح�صلت على »جائزة جنوب �صرق �آ�صيا للكتابة«، 
�للعب  بين  �لطيف  د�خ��ل  با�صتمر�ر  يعي�س  �ل�صاعر  ك��ون  م��ن 
وتقديم �لم�صورة للقّر�ء، ود�خل لعبة �صّد �لحبل بين عالم �لطفولة 
�لمزيد  ط��رح  طريق  من  �لأ�صئلة  عن  ولالإجابة  �لأنبياء.  وعالم 
من �لأ�صئلة، يجب على �ل�صعر�ء حقًا �لقتال في �صاحة �لمعركة 
�ل�صعر  و�للعب في �لوقت نف�صه »بالكلمات« على �لورق لتجديد 

�صكاًل وم�صمونًا.
للتف�صير.  مفتوحًا  �ل�صعر  يكون  ق�صية،  �أو  م�صاألة  وباعتباره 
وبالرغم من �حتمال وجود عالقة بين �ل�صاعر وبيننا نحن �لقر�ء، 
�لعالقة  للتف�صير.  �لقارئ  محاولة  في  �لتدّخل  لل�صاعر  يحق  ل 
�ل�صاعر  بين  نف�صها  �لعالقة  ه��ي  �ل�صعر  م��ع  �ل��ق��ّر�ء  نحن  بيننا 
»�لتفاهم«  �أو  »�لترتيب«  من  �لنوع  هذ�  مثل  �أ�صئلته.  وم�صدر 
فكرة  �أن  نالحظ  �أن  يجب  لكن  �صعرية«،  »ديموقر�طية  يخلق 
»�لديموقر�طية �ل�صعرية« �لمق�صودة هنا يجب تمييزها وف�صلها 
يجب  ذلك  من  وب��دًل  �لأكثرية«.  مفهوم »حكم  �لإمكان عن  قدر 
�لتركيز على تقريب »�لديموقر�طية �ل�صعرية« من فكرة »حّرية« 
�آر�ئهم  ح�صب  �ختيار�تهم  وتحديد  و�لتاأويل  للتف�صير  �لأف��ر�د 
من  �ل�صرورية  �لحالة  ه��ذه  وف��ي  �لمختارة.  وقيمهم  ومو�قفهم 
ث هنا مقارنة فعل »�لكتابة �ل�صعرية«  �لوعي، يحب �ل�صاعر �لمتحدِّ
مع م�صهد معّين من م�صرحية »عر�ئ�س �لظل« �لتي بعنو�ن »حرب 
�لزهور«. فعندما ين�صدُّ درب بطل �لحكاية �لمقاتل »�أرجونا« عبر 
�لغابة من قبل ح�صد من �لعمالقة، يجيب بذكاء عن »كل �صوؤ�ل« 

من �لعمالق »كالوينغ« ب�صوؤ�ل �آخر!
وبخالف �لطفل �لذي كان فقط »يفتح �لنو�فذ ثم ينظر �إلى �لنجوم 
مت�صائاًل«، يدرك �ل�صاعر �أن �صبب �لت�صاوؤل لي�س فقط �لنجوم، 
و�ل�صحاب،  و�ل�صخور،  و�لحيو�نات،  �لأ�صجار،  �أي�صًا  و�إنما 
�لتي خلقها في ق�صائده  �أن جميع �لأ�صياء  و�لنا�س، ف�صاًل عن 
هي رموز تتطّلب قر�ءة وتف�صيرً�. �لعالقات بين كل هذه �لأ�صياء 
جديدً�  م�����ص��درً�  كونها  �إل��ى  بالإ�صافة  مبنى،  »هيكل«  ت�صّكل 

وخ�صبًا ل ينتهي لأ�صئلة ت�صمل �ل�صاعر كو�حد من عنا�صرها.
ناهيك  �لم�صكلة،  ه��ذه  على  للتغّلب  و�صيلة  �أي  م  يقدِّ ل  �ل�صاعر 
لي�س  لأن��ه  �صيا�صة«،  »تحديد  �أو  »ق��ان��ون«  �أو  »فتوى«  باإ�صد�ر 
وبالطبع  �صًا،  مدرِّ �أو  محاميًا،  �أو  �لبرلمان،  في  نائبًا  �أو  عالمًا، 

لي�س رجل دين. 
يحاول �ل�صاعر ك�صف »م�صدر« �لأ�صئلة فح�صب، لتكون ق�صيدته 
كانت  »�صنعته«  �أن  يعلم  وهو  بالكلمات«.  »تجربة  �صوى  لي�صت 
منذ وقت طويل م�صدَر �صعادته، ولذلك ياأمل �أن تكون نتيجتها 

�ء«. م�صدر �صعادة لنا جميعًا؛ »نحن... �لقرَّ
ترجمة: حمد العي�شى
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تخطيط
لكاندن�صكي.

1
ب��ه��ذ� �ل��ق��ل��ي��ل م���ن �ل��ك��الم 
�أرج����������ئ  م����وت����ي ورّب����م����ا 

�لعك�س!

2
قريبًا،  و�صيموت  مري�س  �أح���د  ث��ّم��ة   �

�أفّكر �أن �أقر�أ له كل ما كتبُت

 �إنه �صياأخذني معه �إلى �لن�صيان . 

3
لالأ�صياء«  »�لمجد  �أق���ول  عندما  ل��م��اذ� 

د �للغة؟ �أ�صعر �أني �أُمجِّ

4
ما من عر�ء �أنظف و�أجمل من جملة لن 

يكتبها �أحد.

5
�صمير  دون  �إي����ق����اع...  دون  �ل�����ص��كُّ 

مو�صيقّي

�صي�صبه �لبالغات �لموؤ�صفة لليقين.

6
�أ�صّدق نف�صي فقط في �للغة و�أنا موقن 
ت��م��ام��ًا �أن���ي �أب�����دً� ل��ن �أت��ح��ّق��ق فيها �أو 

�أمامها.

ل �أ�صّدق �صيئًا، ل�صُت �صوى لمعة ز�ئلة 
لمفرقعات �للغة �لنارية!

7
�لوطن نكتة �صخيفة، لي�س فقط من كثرة 

رت، بل من �صّدة �صوء تاأليفها. ما ُكرِّ

8
�لطفولت كثيفة في �لعدم!

9
َن ج�صدي رطوبة كل �لع�صور، خزَّ

بني فكرة �ل�صم�س �لتي تعبر كفاأرة  ُتعذِّ
�صغيرة من �لمطبخ �إلى غرفة �لجلو�س. 

10
ل��ت��األ��ي��ف غياب  �ل��خ��م��ر  م��ن  ب��ق��ي قليل 

�صغير!

11
بطين  ثة  ملوَّ د�ئمًا  �إنها  �لكتابة،  �أك��ره 

�لذ�كرة.

12
�أك����ث����ر ك����اآب����ة م����ن م�����ص��ط��ل��ح ف����ي علم 

�لت�صريح
من  لي�س  �لم�صاء؟  ه��ذ�  في  �أفعل  م��اذ� 

�صيء حّي لأجهز عليه، عد� �لوقت.

13
�أحبُّ �لن�صاء عندما يكذبن �إنهن ي�صبهن 

�لأنبياء.

ل �أحب �مر�أتي عندما تكذب.

�أحب و�أكره تناق�صاتي!

14
�أ�صاجع ن�صاء  �أن  �أكثر �صعفًا من  �إني 

�أحببن غيابي،
�لموقوت،  ح�صوري  �صّدقن  �أق�صد 
�أكثر ك�صاًل من �أن �أحلم بامر�أة و�حدة.

15
ف��ي  ���ص��ائ��ع��ة  ع��ظ��ي��م��ة  ة  ذرَّ �ل���م���ك���ان 

�لمو�صيقى،
م�صطبة  �لحقيقي  �ل�صامع  ي��ري��ده  م��ا 
على  منها  ي��ط��ّل  �ل�����ص��وت،  ح��اف��ة  على 

�صمت مده�س.

16
�لأق��ن��ع��ة  ���ص��رورة، �لأق��ن��ع��ة... �لرغبة 

�ل�صادمُة في �لتوليد،

 �لأقنعة �لكلمة �لأكثر �أ�صالة.

17
�أ�صيائي   ترتيب  فكرة  عليَّ  ت  �ألحَّ كلما 

�أح�ّس بالوقت �لنكرة.
�إطفاء حياتي،  تاأخّرت في  �أن��ي  �أع��رف 
�أمامي  ت��دور  �لتي  رغباتي  �أن  �أع��رف 

كقطع معدنّية
�صتقلب على بطنها هامدة بعد قليل.

18
ه���ذه �لأوه������ام، �أن����ي ���ص��اأك��ت��ب �أ���ص��ي��اء 

عظيمة، تجعلني ل �أكتب �صيئًا.

19
�صخت كثيرً� ول يمكن  ة كلمات قد �تَّ ثمَّ

تنظيفها. ل �أفكر باختر�عها من جديد

لأحّل مع�صلتي معها... �أحلم بقتلي.

20
ل �أطيق فكرة �ل�صهرة، �إنها �صُتجبرني 
ع��ل��ى �لب��ت�����ص��ام ل��ه��م ح��ت��ى ول����و ك��ان 

مز�جي َخَر�،
هذ� لن يحدث.

21
مدر�صتي  و�ل��ط��الب.  �لمعّلمين  �أك���ره 

كانت د�ئمًا في �لبّرية.

22
هذه �لأعمال )�لخالدة( ما �أوهمنا �أنها 

ثقيلة ومهّمة

�ل�صغار  �لَحَملة  من  �لهائل  �لعدد  هو 
باأكتافهم �لمائلة للت�صديق.

23
م��ن مو�صوعة  �أع��ظ��م  ف��ك��رة  ��ة  ث��مَّ لي�س 

�لموت �صوى ن�صيانها،

هكذ� �لب�صرية ��صتمّرت

مو�صوعة  ن�صيان  �أ���ص��ك��ال  �أه����ّم  �أح���د 
�لموت �إعادة تاأليفها خر�فًة.

24
في »ثقافة«، ُيكَتب لك �لموت لو �أعلنت 

�إنك ل توؤمن بالله

�ل��م��وت...  لها  ُيكتب  �أل���ن  ك��ه��ذه  ثقافة 
�ألي�صت على �لأقل مّيتة رمزيًا؟

25
هوؤلء �لذين يقتاتون َبر�صيَم �ل�صعار�ت 

�أحر�ر في معالفهم.

26
�لجّنة �أبدً� لم تكن هناك،

وحكمًا هي لي�صت هنا، لكن د�ئمًا كان 
ل بّد من وجودها.

27
ر بالله �أكثر من كل �لموؤمنين به! �أفكِّ

28
ه��وؤلء �لأع��د�ء �أع��د�ء لأنهم ل ينتبهون 
�إليك. في �لليل تقتلهم و�حدً�... و�حدً�

عليك �أن تفرح... �أن �أحدً� ل ينتبه �إلى 
هذ� �لدم �لذي ي�صيل من مخّيلتك.

29
ت��ل��ك  �ل���ل���غ���ة،  �ب�����ن  ت���ك���ون  �أن  ع��ل��ي��ك 
يَديها  بين  يلمع  �لتي  �لأر�صتقر�طية 

�لكر�صتال و�لجو�هر،
 كما �بن �للغة �لخادمة 

�ل��ت��ي ت��ن��ّظ��ف �ل�����ص��ح��ون و���ص��ر����ص��ف 
�لطاولت.

 عليك �أن تكون يتيمًا د�ئمًا.

30
�ل������ذي ي��ج��ع��ل��ك ُت��ط��ي��ل �ل���وق���ف���ة �أم�����ام 
ل��ل��ت��ّو ذ�ه����ب خفيفًا  �أن����ك  �ل��م��و���ص��ي��ق��ى 

وخفّيًا...  وحدك... عميقًا،

تحتاج �صفة،  ل  �أب��دّي��ة  �لأر����س  حيث 
�إل��ى  تحتاج  ل  حقيقٌة  ه��ن��اك  �ل����  حيث 

برهان.

31
كم  ب�صّدة   �لحياة  �إل��ى  ينتمون  �ل��ذي��ن 
�لموت  �إلى  ينتمون  و�لذين  ج،  �ُصذَّ هم 

�أي�صًا.

32
�لوثن �لكلمة �لغائبة �لأكثر وزنًا د�ئمًا.

فرا�س �شليمان

هل كانت �أم كلثوم حقًا معنّية بتحّرر �لمر�أة حين �صدحت 
« في �أغنية »�لأطالل«؟  ب�»�أعطني حريتي �أطلق يديَّ

�لجو�ب على ذّمة �لكاتبة �ل�صورية ديمة وّنو�س )�صحيفة 
�لوطن، 8 حزير�ن 2010( �أن نعم! وكي ت�صرح وّنو�س وجهة نظرها 
�لقائلة بت�صّوه مفهوم �لحّرية لدى مطربات �ليوم، لجاأت في مقالها 
ف��ادح حين  ف��ي خطاأ  �أي���ام زم���ان، و�ق��ع��ًة  �إل��ى مقارنتهن بمطربات 
كنموذج   » ي��ديَّ �أطلق  حريتي  »�أعطني  �لكلثومية  �لعبارة  �قترحت 
للوعي �لتحّرري لمطربات �لزمن �لجميل! وهكذ� تحّولت �أم كلثوم 
�إلى منا�صلة ن�صوية و�أغنياتها �إلى م�صاريع فكرية تحّررية، حيث نقر�أ 
�إلي�صا  �صعبية  �أن  و�قع  تجاهل  يمكننا  »ل  �إليه:  �لم�صار  �لمقال  في 
�ليوم ت�صاهي �إلى حّد كبير �صعبية �أم كلثوم حينها لكنني �أت�صاءل 

عن �لر�صالة �لفكرية لكلتا �لحالَتين«.
ثم نقر�أ: »�لأمر �لمثير للده�صة، هو �أن تحّرر �لج�صد طغى على تحّرر 
مقولة �لأغنية، �أم كلثوم تقف بف�صاتينها �لمحت�صمة لتطالب حبيبها 
بمنحها �لحّرية وباإطالق يَديها. في حين تظهر �ألي�صا بحفالتها �أو 

بالفيديو كليب متخففة من تلك �لح�صمة، مطلقة ج�صدها دون �أي قيد، 
لتطلب من حبيبها �لزو�ج فت�صبح ملكًا له«.

ل بّد من �أن معاني ق�صيدة »�لأطالل« �لتي ت�صّمنت عبارة »�أعطني 
حّريتي« قد �لتب�صت على �لكاتبة، ما جعلها تت�صّرع في ��صتنتاجها 
هذ�  ورب��م��ا  م��ا،  ذك���وري  قيد  م��ن  ب��ت��ح��ّرره��ا  تطالب  كلثوم  �أم  �أن 
�أن  فالحقيقة  كلثوم.  لأم  �لفكرية«  ب�»�لر�صالة  �لكاتبة  ق�صدته  ما 
»�لأطالل« هي ق�صيدة لل�صاعر �إبر�هيم ناجي، ي�صكو فيها هجر�ن 
ق�صيدة  و�لو�صل،  �لع�صق  لما�صي  وتنّكرها  وق�صوتها  محبوبته 
تعك�س حالة نموذجية لحب مازوخي رومن�صي م�صت�صلم، غالبًا ما 
حاربته �لن�صويات و�لحد�ثويات. يقول ناجي: »ها �أنا جّفت دموعي 

فاعُف عنها/ �إنها قبلك لم تبذل لحّي«.
و�قتطاع عبارة »�أعطني حّريتي« لتبيان نزوع �أم كلثوم �إلى �لتحّرر، 
�إلى عبارة »�لقلب يع�صق كل جميل« لإظهار  ي�صبه كثيرً� �ل�صتناد 
�أم كلثوم كدوبوفو�ر �ل�صرق �أو دونجو�نته )طبعًا »�لقلب يع�صق كل 

جميل« هي مطلع �أغنية عن �لحب �لإلهي(.
ز�ويتها  ف��ي  �لكاتبة  ذكرتها  �ل��ت��ي  �لنقاط 
�ل�صحافية لم تنجح في �إقناع قارئها بتحّرر 
كوكب �ل�صرق رغم »ح�صمتها«، ول بعبودية 
مطربات �ليوم �لم�صتترة خلف عريهن. فاأن 
تكون  �أن  تريد  �إن��ه��ا  لحبيبها  �إلي�صا  تقول 
بالرجعية وبالدونية  ملكه ل يكفي لتهامها 
�لأنثوية، وهذ� �لأ�صلوب في تحليل �لأغنية 
»�ل�صبابية« هل كانت �صتجروؤ �صاحبته على 
تطبيقه على عبارة »�عملني متل خاتم دهب 
باإ�صبعك« �لتي خاطبت بها فيروز حبيبها، 
�أو على �لبيت �لذي تغّنيه فيروز �أي�صًا: »�إن 
يطالب  ذ�  من  محكٌم/  فاأنت  تقتلني  �صئت 

�صّيدً� في عبدِه«؟
�ل�صتناد غير �لموّفق �إلى مرجعية �أم كلثوم 
في  موجة  على  يحيلنا  �لمذكور  �لمقال  في 
�لكتابة �ل�صحافية تتناول �لتجارب �لجديدة 
�صوء  في  �لتمثيل  �أو  �لكتابة  �أو  �لغناء  في 
ي�صتند  حيث  �لمكّر�صة،  �لكبيرة  �لأ�صماء 
�ل�صحافي �إلى �أ�صماء »�لكبار« لتبيان �صغر 
على  تعتمد  �صريعة  مقارنة  ف��ي  »�ل�صغار« 
�أ�صو�ء هذ� �لنجم �لمقّد�س �أو ذ�ك �لكوكب 

�لهائل. مقالت تر�هن على ما يخّلفه �ل�صم »�لكبير« من �إبهار في 
ب �لعمى للقارئ ويكفل �إبعاده  عين �لمتلّقي، ومن �صوء �صديد ي�صبِّ
تاأوياًل  �لتي قد تتناول  �لمادة �ل�صحافية  �لتدقيق في تفا�صيل  عن 
�إلى  �ل�صتناد  ركيكة.  ب�صياغة  منطقي  غير  ��صتنتاجًا  �أو  خاطئًا 
»مرجعية« ب�صفتها »�لمطلق« وب�صفتها »�لحاملة لكل �لإيجابيات« 
�أيقنة دون تدقيق،  �لو�صاية، وهو  لالأبوية ومبد�أ  �إل تكري�صًا  لي�س 

و��صتهالك بكل معنى �لكلمة ل�صلعة معّلبة وجاهزة. 
�لمقالة �لمذكورة غي�س من في�س ��صت�صهال تكري�س �لأ�صماء �لكبيرة 
في عملية �لنقد، �إذ يلجاأ �ل�صحافيون كلما �صاقت بهم �لعبار�ت - 
وغالبًا ما ت�صيق - �إلى �لترهيب با�صم نز�ر قباني و�لتلويح بورقة 
غادة �ل�صّمان لإلغاء كل جديد. وهذ� خطاأ يقع فيه نّقاد »كبار« �أي�صًا، 
كاأن يكون دليل ناقدنا �لكبير على رد�ءة �لرو�يات �لر�ئجة �ليوم باأن 

عالء �لأ�صو�ني لن يكون نجيب محفوظ!   
ر وردُّ فعل عاطفي  ل �صك في �أن قتل �لآباء و�لتمثيل بهم رهان متهوِّ
�أكثر منه عقالنيًا، فالدعو�ت �ل�صبابية �إلى �إلغاء نز�ر قباني بدعوى 
�لحد�ثة �أو قتل محمود دروي�س بتهمة �لغنائية �أو �صطب تجربة حّنا 
مينا بتهمة �لكال�صيكية، لي�صت �صوى فور�ت �صتهد�أ بعد حين، لكن 
�أيقنة  �لوحيدة  مهّمته  ت�صبح  ح��دً�  »�لن�صج«  يبلغ  �أن  يعني  ل  هذ� 
�لغناء  عالم  في  ديكتاتوريات  ت�صنيع  و�إع��ادة  و�لتجارب  �لأ�صماء 
�أو �لكتابة �أو �ل�صحافة بعدما نجحنا في �صنعها وتلميعها في عالم 
لها �أيقونة  ل �أم كلثوم �صفاٍت ل تحملها و�أن نحوِّ �ل�صيا�صة. فاأن ُنحمِّ
ن�صال ن�صوي دون وجه حق ي�صبه كثيرً� تكري�س �لديكتاتور لي�س 
م��وه��وب ومنّظر  ك��اأدي��ب  ب��ل  �صيا�صيي ع�صره،  �أع��ظ��م  ك��اأح��د  فقط 
مة لالأطفال. �صيء ي�صبه �لرغبة �لبريئة  �جتماعي وموؤلِّف خطب منوِّ
للبر�س  عالجًا  �لبركة  حّبة  منقوع  في  يجد  ب��اأن  �لب�صيط  للموؤمن 
و�لجذ�م، وفي �لكتب �لمقّد�صة �إعجاز�ت علمية تخ�ّس كل �صاردة 

وو�ردة في �لدنيا و�لآخرة.  
�لثقافة يحدث  �أبناء لهم، لكن في عالم  �أن يتبّنى �لآب��اء  �ل�صائع هو 
على  ج��اد  �ط��الع  دون  و�أحيانًا  �لآب���اء،  يتبّنون  فال�صباب  �لعك�س، 
فيحدث  �لحماية،  من  نوعًا  ن  توؤمِّ �لرّنانة  �لأ�صماء  �أن  ذلك  �إرثهم، 
تعيدهم  م�صار�ت  في  �لختياريين  �آبائهم  فلك  في  �لأبناء  ي��دور  �أن 
د�ئمًا �إلى نقطة �لبد�ية، وهكذ� لن ياأتي �أحد بجديد �إذ� لم يكن قادرً� 
على �لتحكيم و�لتجريب و�صوؤ�ل ذ�ئقته �ل�صخ�صية دون خوف من 
�إغ�صاب �لآباء »�لطغاة«، وهذ� ما لن يتحّقق �إل باأخذ م�صافة كافية 
�أيِّ  ع��ن  وب��ع��ي��دً�  و�صاية  �أيِّ  ع��ن  بعيدً�  �ل��ت��و�زن،  ل�صتعادة  منهم 

ترهيب. 

ليندا ح�شين
ر�صمة مالأت جدر�ن �صارع �لحمر� 

في بيروت،  ل ُيعَرف �أ�صحابها.
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�إلى �ل�صيخ �إمام

كان في ولْد 
كان في بلْد

عندو  ما  ك�صالن  �لولد  وك��ان 
جلْد

باأول �صنة تعّلم ع �لعمى بّكير
بالتانية تعّلم ع �لم�صّبات

ك��ل��ث��وم  �أم  ع  ت��ع��ل��م  ب��ال��ت��ال��ت��ة 
و�ل�صيخ �صيد و�ل�صهر �لكيف

بالر�بعة 
وك�������ان �ل���ب���ل���د و������ص����ل ع��ل��ى 

حزير�ن
ن��ع�����ص��ان وم��ط��ف��ي م��ت��ل عين 

�لح�صْد
وب������ّدو ح����د� ي���ق���ر� ع روح���و 

�لفاتحة
ب��ن��ف�����س �ل�����ص��ن��ة ت��ع��ّل��م ل��وح��دو 

�لفاتحة
و�صار �لولْد 

�صيخ �لبلْد
***

�صار �لولْد

�صيخ �لبلْد
لّما غيفار� ماْت

ما كان َع بالو حد� لّما غيفار� 
ماْت

لملم ق�صايد فا�صية 
خبط ع باب �لم�صخرة

وّلع بر��صو ع �لهد� 12 مر�
وبلَّ�س حكي 

وم��ي��ن �ل��ل��ي ق���ال �ل��ح��ب�����س قد 
�لمملكة

�لحب�س �صّيق قد مّو�ل �لبكي
***

... باآخر �صنة 
لما تعب �صيخ �لبلد

تمّدد
��صتفقد �لعود و�صّكرو

ما ك�ّصرو
وما خّبرو �إنو �ل�صنة �آخر �صنة

وّلع �صيجارة لّف 
من دون ك�صرة

كيف هالمّرة
بّطل �لعمر ي�صاعدو ع �لكيف

و�أ�صاًل �لأو�صة معبقة و�لوقت 

عز �ل�صيف 
تو حزير�ْن �صو ق�صّ

كل �صي قر�لو �لفاتحة 
كل �صي حفظ قر�آْن

ح��زي��ر�ن ب��ع��دو ب��اأّول��و وبعدو 
�لبلد نع�صاْن

و�صيخ �لبلد متل �لبلد نع�صاْن
ما تزعلو� وت�صتغربو�
�للي قادر ينّع�س بلْد 

قادر بقدرة قادر ينّع�س ولْد
ما تزعلو� وت�صتغربو�

�صيخ �لبلد نع�صان م�س مقهور
ول خاطرو مك�صور

رّدو� �صو�ت �لموت 
�صوت و�صوت

مّحو� �لعتم بالنور
غّنو� غيفار� مات

خّلو� �لكالم يدور
...

د�صتور يا �صيخ �لبلد د�صتور 
َحّلو �لكالم يدور 
َحّلو �لكالم يدور
َحّلو �لكالم يدور

ه�شام اأبو خزام

في ت�صرين �لأول 
ر�ئ������ح������ة �ل���م���ط���ر 
ت���������ص����ب����ه ع����ط����رك 

�صغير �لحجم
حركة �لأ�صابع

خ�صرتها  �لتي  �لكيلوغر�مات 
بعد �لولدة

تزيد من تعّلقي بك.

م�صدودً�  �لخلفي  �لمقعد  ف��ي 
�إلى كر�صّيه �ل�صغير كاأي طفل 

بريطاني 
�لإنكليز  ب��ن��ي  د�ر  ع��ق��ر  وف���ي 
»على  �ل�صغير  ل��ج��اد  �أه��ده��د 

دلعونا وعلى دلعونا...«

تبكين ثم تنامين
كالد�فعة قطارً� �إلى �لخلف.

ق��ادرون  وح��ده��م  �ل�صورّيون 
على �لندم على �لم�صتقبل.

�ل��ل��ه حاجتي  �إل�����يَّ  ي��ر���ص��ل  ل 
�ليومية من �لحب

و�أح���ي���ان���ًا ي��ت��رك��ن��ي خ��ط��ًا في 
منت�صف �للوحة:

من  تقتات  نف�صي  ع��ن  غربتي 
غربتي عن �لله.

في �لُبعد عن �لله �صعور جميل 
ف���ي منطاد  ك���اأن���ي  ب��ال��ت��ح��ل��ي��ق 

وتنقلني �لريح بدعة.

ه���ر����ُس �لإك���زي���م���ا ب��الأ���ص��اب��ع 
�لمقبورة  ل��الأح��الم  م��ن��او���ص��ة 

تحت �لجلد
ب��ي��ن �ل��ه��ل��و���ص��ة و�ل�����ص��ج��ر من 

�لمعتاد 

بين �لذهاب �إلى �لعمل و�لعودة 
منه منهكًا تمامًا

�أر�ه  وم��ا  فعاًل  يحدث  ما  بين 
ول �أ�صّدقه 

بين ما �أوّد ت�صديقه عن �أحباب 
يحّبونني �إنما ل يبادرون

�صعرٌة.

في �لو�قع
ت��ك��م��ن خ��ي��ب��ت��ي �ل��ع��م��ي��ق��ة من 

�لحياة في هذه �ل�صعرة
في �لفرق �لذي غالبًا ما �أتلعثم 

في تحديده.

بالرغم من هذ� �أتابع �ل�صير 
و�أ�صغاثها  �أوه��ام��ي  تقودني 

�إلى مناطق نائية من �لتفكير:
في �لدماغ  �أقبع كاأني �ل�صبح 

باأ�صماله 
كاأني �صاّف كبيا�س �لموتى

فقٍد  لمحِة  كاآخر  �أ�صفر  كاأني 
لها. يمكن للب�صر تخيُّ

�صاأترك  ور�ئي يومًا
ي��ق��ط��ف فيها  ك���ن���وز  ج���زي���رة 

�لنا�س �لأيام مع �لموز
ويتركون فيها وجوههم  تتابع 

ذ   �صجرها بك�صل وتلذُّ
و�أه������م م���ا ���ص��اأت��رك��ه ل��ه��م في 
من  �لكثير  هو  فخارية  ج��ر�ر 
�لملل ليتنا�صل ب�صببه �لع�صاق 

مو �لفوؤ�د ومحطَّ
ي. فالملل �صرِّ

ي و�لحب �أحيانًا �صرِّ
�زددُت  ول  غامرت  لما  ل��وله 

و�صامًة

ل������وله ل��م��ا ك�����ان م��م��ك��ن��ًا ردُّ 
�إل��ى  تلته  �ل��ت��ي  �لحماقات  ك��ل 

خالفات مع �لعائلة.

�أح��ي��ان��ًا  بالغ�صب  و�ل�����ص��ع��ور 
ي �صرِّ

ف��ه��و ك����ان رف��ي��ق��ي وه����و ك��ان 
عدّوي

كما كان �أحيانًا لوني
�لذي يتدّفق �لآن �أمامي كنهر 

من �لمكائد �لنافعة.

�لحياة  م��ن  �لكثير  ت��وّق��ع  ف��ي 
- رغ���م ف��ر�غ��ه��ا - درج���ة من 
لها  تخيُّ على  يقدر  ل  �لعبقرية 

�لأغبياء.

ي ق �صرِّ �ل�صعور بالتفوُّ
�لذي �إن لم �أ�صرعه يومًا

�صيقتلني
�ً دة توَّ وفي �لمر�آة �لمجعَّ

ى وجهي مغطَّ
بوجه �صخ�س �آخر

وي�صيل.

محمد الحموي

ثمة حدث تاريخّي تج�ّصده قامة �أبي �لقا�صم 
�ل�صابي في مدّونة �ل�صعر �لمغاربي على وجه 
�لتحديد؛ فهذ� �ل�صعر �لذي ظلَّ لقرون عديدة 
مزية  ول  �لم�صارقة  �صعر�ء  بغمامة  �صعر�وؤه  ي�صتظّل 
�لم�صرق  في  �ل�صعر  ل��رّو�د  ٌع  تبَّ �أنهم  �صوى  لهم  ُتذكر 
حتى ��صتّدت حّدة �متعا�س �لمغاربة، �أمام هذ� �ل�صعور 
قائها بمقولت كاأن جعلو� من  بالمنق�صة وبادرو� �إلى �تِّ
»بحتري  �أو  �لمغرب«   »متنّبي  �لمغربي  �ل�صاعر  فالن 
�لمغرب«  �أو ما �صاكل ذلك من �لأو�صاف... بل بلغت 
�بن  بقامة  ومفّكرً�  �صاعرً�  فجعلت  و�لأنفة  �لحرقة  بهم 
كتابه  في  �لم�صارقة  وج��ه  في  ي�صرخ  �لأندل�صي  ح��زم 

»ر�صالة �لمفا�صلة بين �ل�صحابة« قائاًل: 
»�أنا �ل�صم�س في جو �لعلوم منيرٌة

ولكن عيبي �أن مطلعي �لغ������رُب
ولو �أنني من جانب �ل�صرق طال�ٌع

لجد على ما �صاع من ذكري �لنهُب«. 
بها  ي�صعر  ك��ان  �لتي  ومثيالتها  �لمنق�صة،  ه��ذه  مثل 
قولة  ور�ء  كانت  �لم�صرق  في  �إخو�نهم  تجاه  �لمغاربة 
�صهيرة للمعّز لدين �لله �لفاطمي �أحد �لملوك �لمغاربة، 
�صاعره  ق��دوم  وينتظر  �لقاهرة،  في  ي�صتقّر  كان  حيث 
�لمقادير  لكن  �لأندل�صي،  هانئ  �ب��ن  �لكبير  �لمغاربي 
هًا:  تفد عليه بخبر نعيه ببرقة فيقول قولته �لماأثورة متاأوِّ
�لغادرة  �لمنّية  �لم�صرق«. لكن  به  �أن نفاخر  »كنا نريد 
لم ت�صعف �لمعز ول �بن هانئ من م�صاهاة �لم�صارقة 
و�إقناعهم بالجد�رة و�لمكانة �لتي �أ�صبح عليها �صعر�ء 
�لمغرب �لذي طال ل�صان �لم�صارقة �أحد رموزهم فنعت 
�صعره »بالرحى �لتي تطحن �لقرون«؛ وكان على �صعر�ء 
�لمغرب وكّتابه �أن ينتظرو� �لقرون �لعديدة حتى ينه�س 
�ل�صاعر �ل�صاّبي من رماد توزر ليقاوم ذلك �لتقدير �لذي 
ل يقاوم، وينفجر معينه �لثّر مثل �لنبع �لفريد كما يقول 
محمد بدرة. كل هذ�، ورد ذكره، ل ل�صيء �صوى لدرء 
ه  تفوَّ وجافية  مغر�صة  مقولة  خّلفتها  �لتي  ة  �لغ�صّ تلك 
�آخ��ر  يطوي  ع��ّب��اد وه��و  ب��ن  �ل�صاحب  م��ع  �لمعّري  بها 
�صفحات دّبجها ير�ع �لعالم �لنحرير و�ل�صاعر �لفحل 
�لذي  �لفريد«  »�لعقد  كتابه  �لأندل�صي في  ربه  �بن عبد 
جاء ��صمه مطابقًا لم�صّماه، وليقول عنه، وبكل ب�صاطة 

د على  ُي��ردَّ بات  ما  فّجة و��صتخفاف و��صتهجان جائر 
مة:  م�صمع �لزمان من مقولة مغر�صة تقول بلهجة متهكِّ
�أف��دح من هذ�؟  ف��اأي ظلم  �إلينا«،  ت  ُردَّ »ه��ذه ب�صاعتنا 
و�أي جناية �أوقعتها مقولت للم�صارقة حتى جعلت �بن 
يعيبها هو طلوعها من  ما  ولكن  �صم�س  باأنه  يقّر  حزم 
�لمغرب بدل �لم�صرق... �أو �أن �صعر �بن هانئ هو تلك 
�لرحى �لتي تطحن قرونًا! لذ� كان مجيء �ل�صابي بمثابة 
�إلى هالة...  �لذي ل يحتاج  �ل��دّري  �لكوكب  �أو  �لنيزك 
عن  �لم�صتغني  �لوحيد  فكان  بنف�صه  �أ�صاء  �إذ�  ي�صيء 
�لرديف، فلم يح�صل �أن قالو� على �صبيل �لمثال عنه �إنه 
»�صوقي �لمغرب« �أو »مطر�ن �لمغرب« �أو حتى »جبر�ن 
�لمغرب«، بل كان في مجيئه تكري�س �صارخ لل�صعرية 
نوعه.  من  �لفريد  وتوّهجها  تاألقها  �أبهى  في  �لمغاربية 
�لفتاح  فكان �ل�صابي من هذ� �لمنطلق، كما يقول عبد 
�إبر�هيم، فقيَد �لعالم �لعربي باأجمعه، وكان لز�مًا على 
م�صر و�لعر�ق و�صوريا وبالد �لعرب �أن تبكيه كل�صان 
من  وهبطت  للغا�صب  وقفت  �لتي  �ل�صرق  �أل�صنة  م��ن 
عليائها لتتحّدث عن �لحرّية وتدعو �إليها. ومن هنا كان 
�صعر�ء �لجز�ئر، في ذلك �لوقت، على حّق في �إطر�ئهم 
لل�صابي وجهوده �لإبد�عية، فقال فيه �ل�صاعر و�لمترجم 
�لطاهر بو�صو�صي: »�إن �لأفق �لذي كان يجول فيه خياله 
من �أ�صفى �لآفاق و�أ�صرقها، و�إن �للغة �لتي كان يترجم 
و�أعرقها«.  �للغات  �أجمل  لمن  روح��ه  خلجات  عن  بها 
ف��ي �لجز�ئر  �أّم���ا �لأدي����ب ر���ص��ا ح��وح��و ر�ئ���د �لق�صة 
فهو  �ل�صابي  �إب���د�ع  م��ن  ��صتهو�ه  �ل��ذي  �لجانب  ف��اإن 
�صخ�صيته �لقوية �لتي تتجّلى من خالل مو�قفه �لوطنية 
�ل�صمال  »نابغة  يعتبره  فهو  ولذلك  �لتجديدي،  وفكره 
�لدنيا  بمثله... فقد مالأ  �لزمان  لم يجد  �لذي  �لإفريقي 
باآر�ئه �لجريئة، ونقده �لالذع، ومالأ �لأجو�ء باأنا�صيده 
ل�صوت �صميره، ول  �إل  ينقاد  ل  �أدي���ب  �إن��ه  و�أغ��ان��ي��ه. 
خ �لجز�ئر �لأ�صتاذ  يخ�صع �إّل لبنات �أفكاره«. �أّما موؤرِّ
توفيق �لمدني فاإّنه ينعت �ل�صابي »بنادرة في ع�صره، 
ووحيد في م�صره، وكاأّن �لمولى لم يخلقه ب�صرً�، و�إنما 
رجَلين؛  على  تم�صي  وروح���ًا  مج�ّصمة،  �صاعرية  خلقه 
�لطبيعة  وترجمان  �ل��وج��د�ن  وح��ي  عن  عبارة  ف�صعره 

�لثائرة«...

عبد اهلل حمادي

ه ببع�صه،  »�إن �لكالَم على �لكالم �صعٌب... فهو يدور على نف�صه، ويلتب�ُس بع�صُ
حَو من �لمنطق، وكذلك �لنثُر و�ل�صعُر...« حُو وما �أ�صبَه �لنَّ ولهذ� �َصقَّ �لنَّ

اأبو حّيان التوحيدي

�أبدً� ترفُّ على خو�طر �أهل �لحرف، رو�ئيين  �أبد�أ باأ�صئلة �أح�صبها  ل مفرََّ �إذً� من �أن 
و�صعر�ء وغاوين ونّقادً� ومفّكرين ومترجمين و�صو�هم، من �أهل �ل�صود�ن. �أ�صئلة من 
قبيل: �أين نحن من بقية �أهل �لحرف �لعربي من خليجه �إلى محيطه؟ ولماذ� نحن هنا وهم 
هناك �أو هم هنا ونحن هناك، وكاأّن بيننا �صورً� باطنه رحمة �لمعرفة من جانبنا، وظاهره 
�أهل �لحرف �لعربي. ولماذ� نعرف عنهم،  �أحبابنا  ِقَبله عذ�ب �لجهل بنا من جهة  من 
عنيُت �أهَل �لحرف �لعربي، �لكثير �لكثير، ول يكادون يعرفون عّنا حتى َغَب�َس �أ�صمائنا، 
دعك من �ُصمرِة �أنا�صيدنا. لكاأّنا نكتب بغير حرف عربي، �أو نكتب بذلكم �لحرف �لذي 
عجَز �أبو �لعالء �لمعّري �أن يزيد به حروف �لعربية، وقد زعم �أنه �آٍت »بما لم ت�صتطْعه 

�لأو�ئُل«.
اب �ل�صود�ن؟ فمن عَرَف �أجاب:  �أكثر من كاتب عربي قابلُت و�صاألُت، َمن يعرف ِمن كتَّ
�لطّيب �صالح وَمن �صو�ه؟! ل �أحد، �أجل، ل �أحد يا �صادتي. وكاأنما يطمُع جو�ٌب كهذ� �أن 
يختزَل �لإبد�ع �لأدبي لثالثين مليونًا من �لب�صر �أو يزيدون في �أربِعِ رو�يات ومجموعة 

ق�ص�صية و�حدة لو�حد من جميلينا في �لأر�س.
��س من قبل  وجٌه �آخر، رّبما، من وجوه �ختز�لنا �لقديم - �لجديد �لذي نادى به �أبو نوَّ

ٍر/ �أن يجمَع �لعالَم في و�حِد«. حين قال: »ولي�س على �لله بُم�صتنكَّ
كِر وعزلَة �ل�صيرة وغربة  غير �أني �أكاد �أجزُم �أن �لطّيب �صالح �صئم هو �لآخر وح�صَة �لذِّ
�لحتفاء. و�آخر عهدي بهذ� �ل�صوؤ�ل قريب، ب�صعَة �أ�صهر من �لآن، كنت حينها �أزور 
َمن  �أ�صاأل  كاتبًا وكاتبة، وما كنت  يزيد من خم�صة ع�صر  ما  و�لتقيت  �ل�صام وبيروت 
تعرفون غير �لطّيب �صالح من كّتاب �ل�صود�ن، حتى يجيَء �لجو�ب �لأزليُّ �لذي ياأبى �أن 

ل لونه �أو طعمه �أو ر�ئحته على تعاقب �لأيام: »ل �أحد«! ولذ� فال �أحد يعرفنا. يبدِّ
ولعّل �أبلَغ من هذ� دللًة هو ل�صاُن حال �لمكتبات ودور �لن�صر �لتي زرُت، و�لتي تخلو 
�لكّتاب  ين، مقارنًة مع ع�صر�ت  �ل�صود�نيَّ �لكاتب و�لكتاب  فُمريبًا من  �أو  ً� منكرً�  خلوَّ

و�لكتب ل�صو�نا ومن �صّتى بلد�ن �لعالم �لعربي. 
عربيًا  �لح�صور  في  حيلتنا  �صعف  عربي  كاتب  �إل��ى  �صكوُت  حين  �أن�صى  ول  �أذك���ُر 
قائاًل:  �ني  فعزَّ و...  مركز  وعد�نا  هام�ٌس،  و�أننا  و�آن،  �آٍن  كلِّ  في  �صو�نا  مع ح�صور 
ن عليك، فكُلنا هام�س«. فرددُت عليه عز�َءه باآَخَر �أ�صّد: »لكّن م�صيبتنا �أننا هام�ُس  »هوِّ

�لهام�س«.
وفي ح�صرة هام�س �لهام�س ذ�، تغيب �أ�صماء جميلة �لأنا�صيد و�لأقا�صي�س و�ل�... من 
�أهل �لحرف في �ل�صود�ن؛ �أ�صماء هي ملء �ل�صمع و�لب�صر في بالد �لنيل، فت�صاأل عنها 
في بالد تمتّد من �لخليج �إلى �لمحيط، فما تكاُد ت�صمع لها ِركزً�. هل هي �أنا�صيُد �لمياِه  
ها بع�صًا؟! �إذً�، فما حيلة خريِر �أمو�ه �لنيل جانب هدير �لخليج و�لمحيط...  يغالُب بع�صُ

�أم ماذ�؟!

ع�شام رجب

احتجاجان على »ديكتاتورية« الأدب الم�شرقي
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بلند �لحيدري،
ر�صم: �صحر برهان.

في �إحدى زو�يا �أيلول )1926( �صقط ر�أ�صه في بغد�د، 
وك��ب��ر ف��ي ح�صن �أّم����ه، ف��اط��م��ة ب��ن��ت �إب��ر�ه��ي��م �أف��ن��دي 
�لحيدري، �لتي جاءت من تركيا، ثم في ح�صن �لُيتم. 
و�أربيل  و�ل�صليمانية  �أزّق��ة كرد�صتان  بين  �لأول��ى  توّزعت خطو�ته 
�أكرم �لحيدري، �صابطًا في �لجي�س،  وكركوك بحكم عمل و�لده، 
لذلك جاء �صوته في �لبد�ية كرديًا، �إذ كتب �أول ق�صيدة له بالكردية 
�أخيه  �لثالثة ع�صرة. كان منطويًا في طفولته رغم وج��ود  وهو في 
في  ُطبعت  ع��ّدة  دو�وي���ن  ول��ه  �صاعرً�  ك��ان  �ل��ذي  �لحيدري  �صفاء 
�لعر�ق، كما كان يت�صف بنزعة وجودية متمّردة جعلته ين�صب خيمة 

�صود�ء في ب�صاتين بعقوبة، وي�صكن فيها مع �أخته �لكبرى ركز�ن.
�صغب �صوته في �لمر�هقة، غالبًا ما كان ي�صطدم ب�صر�مة و�لده، 
لذلك لم يكن متفقًا معه: »لم �أكن �أفهم �أبي ولم يكن يفهمني فتركت 
عايدة  �لمعا�صر،  �لعربي  �ل�صعر  ف��ي  �ل��ح��ي��دري  )بلند  �لق�صور« 
�لملحم(. وحين �نف�صل و�لد�ه �صنة 1940 ذهب و�أخوته للعي�س مع 
و�لدتهم، ما ز�د تعلُّقه بها. لكن عيَنيها �صرعان ما �فتر�صتا �لموت 
دً� و�أخوته للعي�س في بيت جّدته لو�لده،  1942. فانتقل مجدَّ �صنة 
وهناك كان ي�صكن في �لخيبة كل يوم، حتى كادت روحه تتبّدد في 

دهاليز نزوة مر�هق دفعته نحو محاولة �نتحار فا�صلة.
اأ  خبَّ »�لتفي�س«،  ثانوية  في  �لمتو�ّصطة  �إكمال  قبل  �لمدر�صة  ترك 
و�لدته بين �أ�صابعه وفّر بها دون �أن ير�هما �أحد، مبتدئًا ت�صّرده وهو 
في �صن �ل�صاد�صة ع�صرة. نام على �أر�صفة بغد�د وتحت ج�صورها 
�لعر�ئ�س  كتابة  منها  مختلفة  �أع��م��ال  ف��ي  و��صتغل  ع���ّدة،  ل��ي��ال��َي 
)�لعر�صحالجي( �أمام وز�رة �لعدل حيث كان خاله د�وود �لحيدري، 
متحّديًا بذلك عائلته �لتي منعته من �ل�صير في جنازة و�لده �لذي توفي 
�صنة 1945. بعد �نتقال بلند �إلى �لعي�س في بيت خاله د�وود، كان 
حري�صًا على تلك �لهنيهات �لتي ُيم�صيها في �لمكتبة �لعامة و�لتي 
�صرعان ما �متّدت �إلى �صاعات متاأّخرة من �لليل، وفي �أحيان كثيرة 
على �صوء قناديل فرويد. وقد ظّل وفيًا لذ�ك �ل�صياء �لو�خز �لذي 
�لتمع في حياته، و�لذي دّله �إلى �لزقاق �لُمف�صي �إلى �لمكتبة �لتي 
د عليها ل�صنو�ت، مم�ّصطًا تاريخ �لأدب �لعربي و�لنقد و�لتر�ث  تردَّ
و�لفل�صفة و�لأدب �لغربي من خالل �لترجمات، فاأطبقت �لوجودية 

على �صوته حينًا و�لمارك�صية حينًا �آخر. 

جماعة »الوقت ال�صائع«
»�أعرف �أن جو�دً� لن ير�صم بعد �ليوم/ ل قمرً� �ألقًا/ ل �صيفًا �صبقًا/ 
دي��و�ن  من  �لحرية«  »ن�صب  )ق�صيدة  �لبّرية«  في  ي�صهل  مهرً�  ل 

»�أبو�ب �إلى �لبيت �ل�صّيق«(.
�إل��ى ج��و�د �صليم )1920 -  للتعّرف  �ل�صدفة  �لأثناء قادته  تلك  في 
1961( ر�ئد �لفن �لت�صكيلي �لحديث في �لعر�ق، حيث �لتقط ذلك 
د �لذي عّلقه بلند. �حت�صنه وعائلته، ورغم �أنه كان يكبر بلند  �لت�صرُّ
بثماني �صنو�ت �إل �أن �لم�صافات بينهما بدت وكاأنها خدعة �صرعان 
ما ذ�قا لّذة �كت�صافها. كان جو�د يحمل ر�أ�صًا مفعمًا باأفكار �لحد�ثة 
و�لتجديد وروحًا ت�صكن �صهوة �لحّرية. فتدحرج بكل ثقله و�نفتاحه 
على �لفن �لغربي في نف�س بلند، ما �نعك�س على روؤيته. �أ�ّص�صا معًا 
منهم  �آخ��ري��ن  بم�صاركة  �ل�صائع«  �لوقت  »جماعة  يت  �ُصمِّ جماعة 
�لأ�صغر لجو�د  �لأخ   )1982  - 1925( نز�ر �صليم  �لأدي��ب  �لفنان 
و�أعّز و�أوفى �صديق لبلند. ثم كبرت تلك �لمجموعة لت�صّم �ل�صاعر 
ح�صين مرد�ن، �لذي �ن�صرف بعد فترة عن �لمجموعة لبناء تجربته 
ه��د�وي،  ح�صين  و�لدكتور  مهدي،  ومح�صن  �لخا�صة،  �ل�صعرية 

و�أكرم �لوتري، و�إبر�هيم �ليتيم وغيرهم.
جاءت ت�صمية �لمجموعة، وهي بد�ية كانت مجّلة ثم د�ر ن�صر كما 
يقول �لحيدري في حو�ره مع �لمخرج �ل�صينمائي قا�صم حول لمجلة 
»�لطريق«، من رو�ية مار�صيل برو�صت �ل�صهيرة »�لبحث عن �لوقت 
�ل�صائع«. وكان �صديقه �لر�حل نجيب �لمانع طريقهم �إلى برو�صت 

وكتابه هذ�.
�صدر من �لمجّلة عدد�ن فقط قبل �أن تتوّقف نظرً� للهجوم �لعنيف 
من جميع �لنّقاد �آنذ�ك، حيث �عتبروها �إف�صادً� للذوق �لعام. �أما د�ر 
�لن�صر ف�صدر لديها �أول ديو�ن لبلند �لحيدري وهو »خفقة �لطين« 
ومجموعة ق�ص�صية لنز�ر �صليم بعنو�ن »�أ�صياء تافهة«. ولم تقت�صر 
هذه �لجماعة على �لكتابة فقط، و�إّنما �صملت �لر�صم �أي�صًا، فقد كان 
هدفها �لأول �لحّرية و�لتمّرد على كل ما هو تقليدي في �لكتابة وفي 
�لمقاهي،  منتظم في  ب�صكل  يلتقون  كانو�  �لت�صكيلي. ولأنهم  �لفن 
وتحديدً� مقهى »�لو�ق و�ق«، ر�حت �ل�صلطة �آنذ�ك ت�صك بن�صاطهم 
�لذي ظّنت �أنه �صيا�صي، فر�قبتهم، ما جعلهم يتنّقلون بين �أكثر من 
باإغالق �صحيفتهم،  �لأم��ر  �نتهى  �أن  �إلى  �لو�حد،  �ليوم  في  مقهى 

قهم. وتوّقف ن�صاطهم �لأدبي وتفرُّ
�ل�صاعر �لمتمّرد ح�صين مرد�ن )1927 - 1972( كان من �أ�صدقاء 
بلند �أيام �لت�صّرد، وقد تعّرف �إليه عبر �أخيه �ل�صاعر �صفاء �لحيدري. 
وذ�ت نزق حاول �ل�صفر خارج �لعر�ق م�صيًا على �لأقد�م، لكنهما 
تقول زوجة  ذل��ك  لمرد�ن روٌح مرحة، وع��ن  ك��ان  وق��د  ينجحا.  لم 
عن  ط��وي��اًل  ح��ّدث��ن��ي  »بلند  �لمفتي:  دلل  �ل�صّيدة  �ل��ح��ي��دري  بلند 
لتّوه  ح�صين م��رد�ن، وذ�ت يوم طرَق ح�صين بابنا، وكان خارجًا 

�أكلة باذنجان من دون لحم،  من �ل�صجن. وقتذ�ك كنت قد طبخت 
ر ح�صين هذ� �لأمر �إذ ر�ح يرّدد في �لمقهى  فح�صَر �لأكلة، ولم ُيمرِّ
باأن زوجة بلند ذ�ت �لأ�صول �لأر�صتقر�طية طبخت �لطعام بال لحم 

حين كّنا �صيوفها«.
�أي�صًا تعّرف بلند �إلى جبر� �إبر�هيم جبر� �لعام 1949 لدى مجيئه 
بلند،  �لفندق نف�صه �لذي كان ي�صكن فيه  �إلى بغد�د حيث نزل في 
وو�صفه جبر� في كتاب »�صارع �لأمير�ت« بقوله: »لقد �أعجبني في 
هذ� �لفتى �ل�صبيه بر�مبو، لكن في زمان ومكان غير فرن�صا �لقرن 
�ل�صنة )1948( ل يرتدي  �أنه بقي حتى �صيف تلك  �لتا�صع ع�صر، 
�إل معطفًا مطريًا طوياًل و�حدً� لم يفارقه قط. ولم يك�صف يومًا عن 
�إل ب�صعة  �لبذلة �لعتيقة ول �صك، �لتي يغّطيها... وما من دخل له 
دنانير يتقا�صاها �صهريًا من خاله مدير �لزر�عة �لعام لقاء ت�صحيح 
مالزم �لمجلة �لتي ُت�صدرها �لد�ئرة �آنذ�ك، ومع ذلك فاإنه يتحّدث 
ويت�صّرف باعتز�ز وكاأن �لدنانير تمالأ جيوبه وُينفقها يمينًا و�صماًل 

دون ح�صاب«.
وكان من �أ�صدقاء بلند في تلك �لفترة �أي�صًا �لفنان حافظ �لدروبي 
�إن  وقيل  ح�صن،  وفائق  روؤوف  وع��دن��ان  �ل��وت��ري  �أك��رم  و�ل�صاعر 
تجّمعًا  و�أ�ّص�صو�  مجلة  �أ�صدرو�  بلند،  عن  ف�صاًل  �ل�صعر�ء،  بع�س 
�لعامل،  ر�صدي  يو�صف،  �صعدي  �ل�صعر�ء:  �صّم  »�لمرفاأ«،  ي  �ُصمِّ

محمد �صعيد �ل�صكار. 

حيلٌة ا�صمها الحب
�لعري�صة، وحين دنا  �م��ر�أة مختلف كان ينطرح على �لأريكة  ظلُّ 
بلند بادرته �أخته �ل�صغرى �أف�صر با�صمها: »دلل �لمفتي �صديقتي 
في كلية �لبنات �لبيروتية«. حين نظر �إلى عيَنيها �أح�سَّ بعيَني �أّمه 
ف��رٌح طفولي ع��ارم ثرثر على محياه لحظة  تطاّلن عليه من جديد. 
مّد يده و�أهد�ها ديو�نه �لثاني »�أغاني �لمدينة �لمّيتة«، �لذي عّلقت 
عليه دلل قائلة �إن �أ�صعاره ت�صبه �إلى حّد ما �أ�صعار ت. �س. �إليوت. 
كان هذ� �أول لقاء يجمع بلند بدلل �لتي تنحدر من �أرومة �صورّية، 
تها من بيت عرق �صو�س، �أما جّدها من  فو�لدتها من بيت �لعّو� وجدَّ
ناحية و�لدتها فهو �صفوت با�صا �لعّو� �لذي كان معّلم �لملك في�صل 
وعّينه  �لعر�ق  على  ملكًا  ب  ُن�صِّ عندما  بغد�د  �إلى  ر�فقه  وقد  �لأول 
�لدكتور كامل  فهو  و�ل��ده��ا  �أم��ا  �ل��ع��ر�ق،  �ل��دول��ة في  لخزينة  �أمينًا 

�لمفتي �لذي �صغل من�صب رئي�س �ل�صّحة في �ألوية عّدة بالعر�ق.
1952 في بيت خاله د�وود  �لعام  �أي��ام  ي��وم من  ت��مَّ في  �للقاء  ذل��ك 
با�صا. وفي �لعام �لتالي، في �ل�صابع من �أيلول تحديدً�، فّرت دلل 

تهاني فجر

دًة على تقاليد �لعائلة، �إذ كانت لعائلتها مقايي�س ومفاهيم  معه، متمرِّ
مرموقة  وظيفة  ل��ه  ب�صخ�س  �لرت��ب��اط  لها  ي��ري��دون  فهم  مختلفة، 
بوهيميًا  �صخ�صًا  كان  �إليها  تعّرف  لحظة  وبلند  كبير،  من�صب  �أو 
مت�صّكعًا بال نقود ول ماأوى، لذلك قاطعها و�لدها و�لعائلة لرتباطها 
به. لكن ذلك لم يكن بالن�صبة �إليها �أهّم من قربها من بلند �لذي م�صح 
�أيامها ولأن حيلة ذكية  �لمتر�كم في  �لرتابة  بيَدين حانيَتين �صد�أ 

��صتدرجتهما نحو فر�دي�س �ل�صعادة؛ حيلة ��صمها �لحب.
بعد عمله في وظيفة ب�صيطة )محا�صب في »�صركة �لمن�صور ل�صباق 
للبنات«،  �لأعظمية  »ث��ان��وي��ة  ف��ي  ���ص��ة  م��درِّ دلل  وع��م��ل  �ل��خ��ي��ول«( 
ف��ي ���ص��ارع ط��ه، ك��ان ع��ب��ارة عن  ��ر م�صكن متو��صع  ت��دبُّ ��صتطاعا 
�لفنون  »معهد  مدير  �صاحبه  كبير  ببيت  ملحق  لل�صّيار�ت  ك��ر�ج 
�لجميلة« �آنذ�ك �لفنان عزيز �صامي. كانا يدفعان �إيجار هذ� �لم�صكن 
من دخلهما �ل�صهري �لمكّون من �صّتين دينارً� فقط. وكان �صقف 
�لمنزل ينّز ماء با�صتمر�ر في �أيام �ل�صتاء، لذلك كثيرً� ما ��صتخدما 

�لمنا�صف و�لأوعية لتجميع قطر�ت �لماء.
ليال  بحفيَدين:  لهما  )ج��اء  عمر  �بنهما  ولد   1955 ني�صان   16 في 
بلند في وظائف  ج  ت��درَّ ذل��ك  بعد  وه���ادي، وهما حاليًا في كند�(. 
عّدة: م�صاعد مدير »�صركة �لمن�صور«، معاون مدير »معر�س بغد�د 
�لدولي«، ثم عمل مديرً� ل�»�لمعهد �ل�صوفياتي« حتى 8 �صباط 1963.

انقالب الثامن من �صباط
�أحد �لأ�صدقاء  في �لعا�صر من �صباط خرج بلند وعائلته قا�صدين 
هذ�  كان  عندهم.  للمبيت  ��صطّرو�  وقد  �لميالد،  عيد  لدعوة  تلبية 
»زّو�ر  عيون  لكن   ،1963 �صباط   8 �ن��ق��الب  �أي���ام  ثالث  ه��و  �ل��ي��وم 
�لثانية  �ل�صاعة  في  �لبيت  �قتحمو�  �لمكان:  تجو�س  كانت  �لفجر« 
وحين  �لمعتقل،  �إل��ى  موح�صة  �ل��درب  كانت  بلند.  و�عتقلو�  فجرً� 
و�صل كان ثمة ��صتجو�ب وتعذيب وتهمة بال�صيوعية، وكذلك �أعقاب 
�ل�صجائر  ُيطفئ  ك��ان  �ل��ذي  �أن  و�لمفارقة  بج�صده،  ُتطفاأ  �صجائر 
�صديقه �لذي �صاعده يومًا بتاأمين عمل له في »�صركة �لمن�صور«، 
بعد  عيَنيك«!  في  �صاأطفئها  �لمّرة  »ه��ذه  �أج��اب:  بلند  عاتبه  وحين 
ذلك �أخذه وو�صعه في زنز�نة �نفر�دية كانت عبارة عن مرحا�س.

في �ل�صباح ز�رته دلل في �ل�صجن، وكان في حالة ُيرثى لها بعدما 
ُبلِّغ بحكم �لإعد�م �لذي �صيتّم تنفيذه في مبنى �لإذ�عة حيث كانت 

تجري هناك حفالت �إعد�م كثيرة تلك �لأيام.
في �ليوم �ل�صابع لالنقالب �عُتقلت دلل �لمفتي وظّلت في �ل�صجن 
مّدة �صهَرين، وقد �أخذوها من »ثانوية �لوثبة« في �لكرخ حين كانت 
�س �للغة �لإنكليزية لل�صفوف �لأخيرة �آنذ�ك، �إلى معتقل كر�دة  تدرِّ
مريم، ثم نقلوها �إلى »د�ئ��رة �لأم��ن �لعامة« في ب��ارك، ومبنى هذه 
�لد�ئرة كان مجاورً� لبيت �أهلها �لذي كان في �ل�صابق بيت د�وود 
�لحيدري خال بلند، وهو �لبيت نف�صه �لذي عا�س فيه بلند �إبان تعّرفه 

�إليها مطلع �لخم�صينيات.
خرج بلند من �ل�صجن في تموز 1963، حيث �أم�صى �أربعة �صهور 
�كتفو� خاللها بتعذيبه. غبار تلك �لأ�صهر �أفقده �لقدرة على �لبقاء في 
ر �لرحيل، فاأنهى كل متعّلقاته و��صطرَّ وزوجته �إلى  بغد�د، لذلك قرَّ
بيع لوحات ثمينة لها مكانة كبيرة لديهما، كلوحة »�لذبيحة« لجو�د 
�لجادرجي،  رفعت  �لمعروف  �لمعماري  �إل��ى  باعوها  حيث  �صليم 

ال. وكذلك باعو� لآخرين �أعماًل للنّحات خالد رحَّ
و�لنفتاح.  بالأمل  �لمزدحمة  �لمدينة  بيروت،  �إل��ى  �لوجهة  كانت 
�نتقلو� عبر نقليات »�لنيرن«، وفيها �لتقو� �ل�صاعر عبد �لرز�ق عبد 
�لو�حد، وكان خارجًا للتّو من �ل�صجن وثمة حطام يرتطم في روحه 
لما لقاه من تعذيب، �إذ �أجبره �صّجانوه على غم�س وجهه في غائط 

�ل�صجناء!

حين و�صلو� كانت �أر�صفة بيروت ل تز�ل ندية بمطر ت�صريني ناعم، 
كاأنما هطل لغ�صل جروح بلند �لمتقّيحة. وقد �أحّب بلند هذه �لمدينة 
مثلما �أحّبته، لذلك كانت �لفترة �لتي �أم�صاها فيها من �أخ�صب فتر�ت 
حياته في �لكتابة و�لإنتاج رغم �صعوبات �لعي�س، فقد �أ�صدر فيها 
�أهم �أعماله �ل�صعرية مثل: »خطو�ت في �لغربة«، »جئتم مع �لفجر«، 
»رحلة �لحروف �ل�صفر«، »�أغاني �لحار�س �لمتعب«، وديو�نه �لأهم 

»حو�ر عبر �لأبعاد �لثالثة«.
مّدة  �للبنانية  �ل�صحف  �إح��دى  في  حًا  م�صحِّ �لبد�ية  في  بلند  عمل 
�صًا  انا مدرِّ �صهَرين لم ُيدفع له خاللها، فانتقل للعمل في ثانوية برمَّ
للغة �لعربية ثم مديرً� لها، �إل �أن همومه �ل�صحافية و�لأدبية كانت 
�ل�صفحات  لتحرير  »�لعلوم«  مجلة  �إل��ى  فانتقل  عمل،  �أي  من  �أكبر 

�لثقافية فيها.
فوؤ�د  �ل�صاعر  بلند، منهم  لبنان و�صوريا �حت�صن  �أدب��اء  لفيف من 
�صلق  �أب��و �صعد وعلي  و�أح��م��د  منزله،  �أث���اث  �أه���د�ه  �ل��ذي  �لخ�صن 
�أ�ّص�س معه مجلة  �لذي  �أبو ري�صة و�أدوني�س  م��رّوة وعمر  وح�صني 
»مو�قف«، لكن بعد �صدور بع�س �أعد�دها �ختلفا من ناحية �لتوّجه 
�لأدبي و�لفكري للمجّلة، فا�صتقال بلند بر�صالة لطيفة تعّبر عن مدى 
كان  حيث  �صعيد،  خالدة  وزوجته  باأدوني�س  جمعته  �لتي  �لعالقة 
خالدة  ب�صحبة  �صعيدً�  بلند  ك��ان  با�صتمر�ر.  يزور�نهما  وزوجته 
�صعيد وغادة �ل�صّمان �لتي تعّرفو� في منزلها �إلى فيروز و�لرحابنة. 
�زدحمت �لوجوه في حياة بلند في بيروت حيث جمعته �أيام جميلة 
مع يو�صف �لخال وخليل حاوي وديزي �لأمير، �إ�صافة �إلى �ل�صعر�ء 
ز�ير  �لإبر�هيمان  بيروت:  في  �لموجودين  �لعر�قيين  و�لفنانين 
و�لحريري، عارف علو�ن، �صريف �لربيعي... عمل بلند كذلك في 
جريدة »�لكفاح« ل�صاحبها ريا�س طه، وفي مجلة »بيروت �لم�صاء« 
�لبحر  �لمطل على  1976 حيث كان يجل�س في �صرفة منزله  لغاية 
عمل  �لتي  هي  هناك  �أيامه  �أجمل  كانت  �لأ�صبوعية.  مقالته  ليكتب 
�لطاهر  لعلي جو�د  ُكُتبًا  �لع�صرية« حيث طبع  ل�»�لد�ر  فيها مديرً� 
ولح�صين مرد�ن و�صعدي يو�صف وغيرهم �لكثير. لكن كان هناك 
بع�س �لمنّغ�صات �لتي تدخل في �لتفا�صيل �ليومية، كتجديد �لإقامة 
�ل�صنوية. وعن ذلك تحّدثنا �ل�صّيدة �لمفتي: »�لعام 1997 ذهب بلند 
وولدي �إلى �لأمن �لعام، لكنهما تاأّخر� يومها وعرفنا �أن »�لكتائب 
�أحو�له في  �لإقامة وو�صعه وعن  �أخذته و��صتجوبته عن  �للبنانية« 
�لكتائبية، مو�صوعًا  �لعمل  »�لهّمة«، �صحيفة  كتبت  لبنان، وكذلك 
رئي�صيًا تتهم فيه بلند بتوتير �لعالقة بين لبنان و�ل�صعودية، ومفاد 
�لتهمة �أن بلند م�صوؤول عن تنظيم خلية �صيوعية �صعودية في لبنان، 
قد �أل�صق �لتهمة �أحد �لأ�صخا�س بغية �لإيقاع به، لكن �لزمن �أثبت 
بطالن �لتهمة حيث جاء �صاحبها بنف�صه �إلى بغد�د لجئًا من جحيم 

�لحرب �للبنانية و�لتقى بلند ليعتذر له عن تلك �لفعلة �ل�صنيعة«.
�إل��ى  بلند وعائلته  ��صطّر  ب��ي��روت،  ف��ي  �ل��ح��رب  فتيل  ����ص��ت��د�د  م��ع 
�لمغادرة، ف�صافرو� �إلى �ليونان ومكثو� فيها �صهَرين ثم عادو� �إلى 
بيروت بعدما هد�أت �لأمور قلياًل، ثم �إلى دم�صق ومنها �إلى �لالذقية، 
وعبر �لبحر عادو� �إلى بيروت مجّددً�، ُمم�صين وقتهم في �لمالجئ 
�إذ �صرعان ما تجّدد �ل�صر�ع بين �لأطر�ف �لمتنازعة و�حتلت جماعة 
م�صلحة منزلهم �لذي تركوه عام 1976، فعادو� �إلى �ليونان ومكثو� 
قر�بة �لثالثة �أ�صهر �أنفقو� خاللها كل ما يملكون. حينها �أُغلق مطار 
بيروت و�أُغلقت بوجوههم كل �لطرق، فلم يكن �أمامهم �صوى �لعودة 
�إليه �صيف 1977. وعمل بلند هناك في هيئة  �إلى �لعر�ق، فعادو� 
تحرير مجلة »�آفاق عربية« حتى �لعام 1980. وفي تلك �لفترة �أعلن 
�عتز�له �ل�صعر لأنه قال ما يريد قوله و»حفاظًا على كر�مته«! عن ذلك 
يقول قا�صم حد�د: »عندما �أعلن ذ�ت نزوة �عتز�له �ل�صعر، �صعرت 
�أنه يد�عب �أقد�ره، رّبما فا�س به م�صهد �ل�صعر، فاعتقد �أن �حتجاجًا 

ة ُتعيد تو�زن �لم�صهد. لكن �صرعان ما  من هذ� �لنوع قد ُيحدث هزَّ
�أنه كذلك«.  يعلن  �ل�صاعر ل  �لموت.  �أن ي�صّد  ر  قرَّ بّد  �أنه ل  فّكرت 
لذ� �قت�صر عمله في �لمجلة على در��صات نقدية عن �لفن �لت�صكيلي 
فر�صة  ج��اءت��ه  �أن  �إل��ى  و�ل�صحافة،  و�لأل����و�ن  �ل��زي��ت  ف��ي  فانغم�س 
��صتمّرت  فنون عربية  ليحّرر مجلة   1980 �لعام  لندن  �إلى  �لهجرة 

ر بلند �لبقاء في لندن. لعاَمين فقط، وبعد توّقفها قرَّ
طمرهم �لثلج في لندن مثلما طمرهم �لأ�صى، فكانت �لوحدة تطّوق 
منتظرً�. عمل  �لحنين  دفلى  فد�فد  في  يعي�س  بينما هو  بلند،  �أي��ام 
ر �لغياب  �إلى �أن تجذَّ ر �صفحة في مجلة »�لمجلة« �لعام 1984،  محرِّ
في روحه ورحل عّنا في 6 �آب 1996، وُدفن في مقبرة هاي جيت 
ق�صيدته  من  مقطعًا  �لمفتي  �ل�صّيدة  �خ��ت��ارت  وق��د  لندن،  ب�صمال 
ته  »كانو� �أربعة« من �آخر ديو�ن من�صور له »دروب في �لمنفى« لتثبِّ

على �صاهدة قبره: »هذ� وطني/ هذ� من �أجلك يا وطني«.

تجهيل الريادة
»خفقة  عنو�ن  تحت   1946 �لعام  دو�وي��ن��ه  �أول  �لحيدري  �أ���ص��در 
�لطين«، وهنا ثمة �صوؤ�ل مهم للغاية يطرح نف�صه، وهو كيف تجاهل 
كثير من �لنّقاد �لعرب ريادة بلند �لحيدري لل�صعر �لحر، ون�صبوها 
�إلى نازك �لمالئكة �لتي ن�صرت ق�صيدتها »�لكولير�« في بيروت �صنة 
1947، �أي بعد عام من �صدور ديو�ن �لحيدري؟ حتى �أن �لمالئكة 
لم تذكر �لحيدري في كتابها �لأ�صهر »ق�صايا �ل�صعر �لمعا�صر« حين 
�أ�صارت �إلى �لثورة �لتي �صاحبت ديو�نها »�صظايا ورماد« �لمن�صور 
ينظمها  �ل��وزن  �إل��ى ق�صائد ح��ّرة  �أ���ص��ارت  �إنها  بل   .1949 �صيف 
�صعر�ء �صباب �آنذ�ك هم: عبد �لوهاب �لبّياتي )1926 - 1999( عبر 
 -  1929( طاقة  �صاذل   ،)1950 )�آذ�ر  و�صياطين«  »مالئكة  ديو�نه 
1950(، بدر �صاكر  �لأخير« )�صيف  »�لم�صاء  1974( عبر ديو�نه 
 ،)1950 )�أيلول  1966( عبر ديو�نه »�أ�صاطير«  �ل�صّياب )1926 - 
متجاهلًة تمامًا بلند �لحيدري وديو�نه »خفقة �لطين« �لذي �صدر قبل 

ق�صيدتها »�لكولير�«!
في �لمقابل �عترف �ل�صّياب باأ�صبقية �لريادة للحيدري حيث قال: 
�لتقدير و�لإع��ج��اب وعلى  لهم ك��ل  �أك���نُّ  �ل�صعر�ء  م��ن  »ه��ن��اك ع��دد 
ر�أ�صهم بلند �لحيدري �لذي كان ديو�نه »خفقة �لطين« �أول ديو�ن 
�صدر من ثالثة كانت فاتحة عهد جديد في �ل�صعر �لعر�قي: »عا�صقة 
�لليل« لنازك و»�أزهار ذ�بلة« لل�صّياب« )مقّدمة ديو�ن »خفقة �لطين«، 
�لأعمال �لكاملة �س 13(. كما �أن هناك كثيرً� من �لنّقاد �صقطو� في 
خطاأ فادح �إذ �عتبرو� بلند من �لجيل �لذي تال جيل �لرّو�د ومنهم 
علي جعفر �لعاّلق، ومحمود فاخوري في كتابه »مو�صيقى �ل�صعر 
�لعربي«. ولقد عز� �لبع�س تجهيل دور بلند �لريادي ب�صبب كردّيته 
�آخ��رون  ر�أى  فيما  باأ�صبقيته،  �لعتر�ف  يمنع  حاجزً�  وقفت  �لتي 
لذلك  �ل�صّياب و�لمالئكة  �لتر�ث من  �نغر��صًا في  �أقل  بلند كان  �أن 
)عبد  با�صمه  �لتجديد  �صارع  ليكون  يو�فقها  ما  �لثقافة  �خ��ت��ارت 
مقولة  لكم  تعني  باتت  م��اذ�  �لجدد  �ل�صعر�ء  �أيها  رم�صان،  �لمنعم 

رو�د �لحد�ثة �لعربية؟، جريدة »�لحياة«، 19 �آذ�ر 2001(.
ه في �ل��ول��ع«: »يبدو �أن  وع��ن ذل��ك يقول قا�صم ح��د�د في »ل��ه ح�صّ
�أن يمار�صه في  عزوفًا عفويًا عن �صباقات �لخيول �لهرمة يحلو له 
حّرية �لهام�س. �صاأله �أحدهم ذ�ت جل�صة: كنت مع �ل�صّياب و�لبّياتي 
منذ �لبد�ية، لماذ� ل يذكرونك في معتركات �لريادة؟ يهّز كتَفيه ول 
وهذ�  �لآن،  هنا...  �أن��ا  ي�صطفلو�  �لد�ئر:  �لجدل  باك  �صِ في  يدخل 

يكفي«.

من  ماأخوذة  �لر�حل  �ل�صاعر  حياة  عن  وردت  �لتي  �لمعلومات  جميع   )*(
ي�صًا �إلينا. زوجته �ل�صّيدة دلل �لمفتي، وقد بعثت بها خ�صّ
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�لق�صائد �إناٌث. �لمر�أة �لتي تكتب �لق�صيدة ُتعيد �إنتاج 
و�لمو�صوعات.  �لأ�صياء  مر�يا  وف��ي  �للغة  عبر  ذ�تها 
�أما �لمر�أة �لتي تكتب ق�صيدَة �أنوثتها فاإنها تخلط كلَّ 
مفرد�ت �لأنوثة وم�صادرها ودللتها و�إيحاء�تها معًا ولهذ� فاإنها 
�س نف�َصها �إلى عملية ت�صويه ُملتب�صة في حالة �لإخفاق ل تح�صل  ُتعرِّ

للرجل �لذي يف�صل في ق�صيدة عن �أنوثة �لمر�أة.
�أما في حالة نجاح �لمر�أة في ق�صيدة �لأنوثة، فمن �لمفتر�س �أن هذه 
�لق�صيدة �صتك�صف عن �أجمل �أ�صر�ر كينونة �لأنثى بالمطلق، وذلك 

بالطبع يعتمد على م�صتوى �لق�صيدة.
�لعالقة  �إلى هذه  �لدخوَل  �أردُت  لكنني  بعينه،  ن�سٍّ  ث عن  �أتحدَّ ل 
بمجملها  �لخلق  عملية  باعتبار  و�لأن��وث��ة  �لق�صيدة  بين  �لحميمة 
تتج�ّصد عبر رحم تكون في �للغة �أوًل، حيث �أّن »ُكْن« من �ل�صوت 

ت�صبق �لكينونة و�لوجود بالفعل »كْن فيكون«. من 
ذ�ته  بحد  �لأفالطوني  »�لمثال«  �عتبار  يمكن  هنا 
رحمًا من خاللها يتحّقق �لوجود، �أّي وجود، وهو 
ما يفتر�صه �أفالطون في كل عملية خلق بما فيها 

خلُق �لكائنات، وبهذ� �لمعنى فاإنه يلتقي مع �لقر�آن 
في �أّن »ُكْن« َت�صبُق �لكينونة. �إّل �أننا في �لربط هنا 
بين »�لمثال« �لأفالطوني و�لآية �لقر�آنية تهّمنا فكرة 

»�لرحم« �لتي ل يمكن �إل �أن تكون في �لأنثى.
فّنيًا،  عماًل  يخلق  �أو  �صعرً�،  يكتب  �ل��ذي  �لرجل 
»�لرحم«  خ��الل  من  بالأنوثة  ما  ب�صكل  »يلتب�ُس« 
يولد. هل  �أن  قبل  �لن�س  يتكّون جنيُن  فيها  �لتي 

�لرجل �ل�صاعر هو تج�صيٌد ل�صكل �أندروجينّي؟
�إن ولدة �أي ن�س في �للغة تلتقي مع �لكثير من رموز ودللت وحتى 
�آلية �لولدة و�لولدة �لميتة، علمًا �أنه في كل �لميثولوجيا و�لأديان 
�لوجد�نية يكون �لخالق ذكرً�، حتى في �لأديان �لوثنية �لتي تعترف 
�ل�صومري، زيو�س  )�آن��و  �لآلهة د�ئمًا ذكر  فاأبو  �أنثى،  �آلهة  بوجود 

�ليوناني، جوبيتر �لروماني(. لكن �لولدة تظّل �أنوثة.
***

ُترى �أَلأجل ذلك نقر�أ هذه �لأيام �لكثيَر من �لن�صو�س �لتي ُتد�ري 
تجميلّية  بعمليات  و�أح��ي��ان��ًا  و�لأ���ص��ب��اغ،  �لأل����و�ن  بكل  »�أن��وث��َت��ه��ا« 
وجر�حات ت�صبه تلك �لتي تقوم بها �لمر�أة لإبر�ز مفاتنها �أكثر ولفت 
�لنظر كما يح�صل في »ح�صو« �ل�صفاه و�لنهود بال�صيليكون لمنحها 
نتوءً� وبروزً�؟ هل تعاني �لق�صيدة من »ُعَقد« �لأنثى نف�صها وعالقتها 

بمفاتنها؟

على �أي حال من �لمعروف �أن �لعديد من �ل�صعر�ء يمار�صون عملية 
�لُبعد  �لق�صائد ذ�ت  و�لت�صكيل، خ�صو�صًا في  �لن�س  بين  �لجمع 
�لجن�صي وق�صائد �لحب و�لع�صق، وهذه حالة تهدف �إلى �لجمع بين 
�لن�س �لب�صري و�لَحرفي حول مو�صوعة �لمر�أة و�لجن�س، وفيها 
في  و�صكاًل  ًا  ن�صّ �لجمال  مو��صع  على  و�إ���ص��اءة  و��صح  تكثيف 
ل  �لعالقة �لحميمة. هذ� �لتناول �صابق وماألوف، لكن يمكن �أن ي�صكِّ
�متد�دً� �أو تنويعًا لما �أ�صّميه »�أنوثُة �لق�صيدة«، و�أ�صكال تجّلي ذلك 

وكتابته بقلم �مر�أة �أو رجل.
بالطبع ثمة �لتناول �لم�صرحي و�ل�صينمائي و�لمز�وجة بين �ل�صورة 
على �ل�صا�صة �أو على �لم�صرح، بين �لن�س مكتوبًا على �ل�صا�صة �أو 
اًل �صوتّيًا �أو ُملقى �إلقاًء على �لخ�صبة. وذلك كّله يدخل في ما  م�صجَّ
ُيمكن �أن ُي�صّمى »�لتمهيد« لتجّلي �أنوثة �لق�صيدة �لتي بد�أت تت�صح 

�أكثر و�أكثر في �لن�س �ل�صعري �لعربي �لما بعد حد�ثوي.
�لتيمة، ل من حيث  �لعربية من حيث  �لق�صيدة  لتطّور  �لمتابع  �إن 
ردً� لمو�صوعة �لجن�س  ً� مطَّ �ل�صكل، �لذي قيل فيه �لكثير، يالحظ نموَّ
�ل�صتينيات  ف��ي  �أِل��ف��ن��اه  �ل��ذي  �لرومنطيقي  بالمعنى  �لحب  ولي�س 
وقبلها، و�لذي بد�أ خفي�صًا مع بع�س �ل�صعر�ء �لرّو�د. و�إذ� ما قارّنا 
ذلك بما يح�صل �ليوم لوجدنا �أن ثمة »�نفجارً�« جن�صيًا في �لق�صيدة 
�لعربية، فقد �صار لكل �صاعر »تميمته« �لجن�صية في ق�صائد �لحب 
و�لع�صق، وربما تكون هذه �لتيمة - �لتميمة، �إذ� ما �أجرينا �إح�صاًء، 
ه��ي �لمو�صوعة �لأك��ث��ر ت��ن��اوًل و�ن��ت�����ص��ارً�، ���ص��و�ًء �أك���ان ذل��ك عبر 
دو�وين مخ�ص�صة لها �أو ُمنبّثة في مختلف �لمو��صيع �لتي يتناولها 

�صعر�ء �ليوم.
في  �لجتماعي  بالتطّور  �لتطّور  ه��ذ�  �رتباط  هو  �لأكيد  و�ل�صيء 
�أو  �إْن جهارً�  �لعربية،  �ل��دول  �لجن�َصين في مختلف  بين  �لعالقات 

خفاًء، وهي في مجملها - و�أ�صتطيع �أن �أجزم بذلك - تعي�س تحّوًل 
جذريًا و�نفتاحًا �صريحًا.

�ل�صعري كّمًا  �لن�س  �لمجتمعي على  �لتطّور  �نعك�س هذ�  لقد  �إذً�، 
ونوعًا، فتكاثرت �لن�صو�س في �لحب - و�أق�صد �لجن�س و�لممار�صة 
- ولي�س �لغزل و�لوجد كما نعلم. هذ� من ناحية �لكم. �أما من ناحية 
�إح��دى معالم ما بعد  �لمعالجة و�أ�صاليبها، فقد تكّر�صت في كونها 
�لحد�ثة �ل�صعرية �لعربية، خ�صو�صًا �أنه ر�فق ذلك دخول �صاعر�ت 
يكتبن هذ� �لنوع من �لق�صائد ويم�صين �إلى �أبعد من عملية �لخلق 
�ل�صعرية �إلى �لتماهي بذلك مع �أج�صادهن و�أنوثتهن، وكاأن �لق�صيدة 

ًا. �صا�صة عار�صة للن�س ج�صدً�، وللج�صد ن�صّ
لم يحدث مثل هذ� �لتماهي في �لذكورة مع �ل�صعر�ء �لرجال، على 

�لأقل لي�س بهذه �لحّدة وهذ� �لو�صوح.
�ل�صعرية �لجديدة ل�صاعر�ت  �لن�صو�س  �إن قارئ 
�ليوم يلحظ ب�صهولة تنامي هذه �لظاهرة وهيمنتها 
�ل�صاعر�ت  بع�س  �أن  خ�صو�صًا  �أد�ئ��ه��ا،  وتنّوع 
�لإلقاء  فر�صة  تَن  ُيفوِّ ل  ق�صائدهّن  يقر�أن  عندما 

لتكثيف وبلورة هذ� �لتماهي �أكثر فاأكثر.
لي�س في ما �أقول �نتقاٌد �أو �نتقا�ٌس ما، لكنني ب�صدد 
تحديد ظاهرة �صعرية �ليوم. وعلى �أي حال هي تمتّد 
�إل��ى �لرو�ية كما نعلم. لكن  �ل�صعر  خ��ارج ح��دود 
عليها  �لإ���ص��اءة  �أوّد  �لتي  �ل�صعرية  �لخ�صو�صية 
مرتبطة ب�»�أنوثة �لق�صيدة«، ويمكن تناول �لرو�ية 
�أكثر  �لأم���ر �صيكون  �أن  ول��و  �ل���ز�وي���ة،  ه��ذه  م��ن 

تعقيدً�، ول�صت �لآن بهذ� �ل�صدد.
***

ها نحن ندخل ع�صر �لق�صيدة �لأنثى.
»�صيطاُنه �أنثى و�صيطاني ذكر«، كان �أبو نوؤ��س يقول.

هذه �لأنثى �لق�صيدة، �أو �لق�صيدة - �لأنثى، تطّل علينا �ليوم من كل 
عًة على عر�س مرحلة ما بعد �لحد�ثة. نو�فذ �لكتابة �لإبد�عية، ُمتربِّ

لكنها، على ما يبدو، قد دخلت مع �لأنثى في �إ�صكالتها و�أ�صئلتها 
وطريقتها في مو�جهة تحّديات �لجمال و�لُعمر وما �إلى ذلك. فنحن 
نرى �إلى �لكثير من �لق�صائد �ليوم، �صو�ء �أكانت بقلم �صاعر �أم قلم 
�صاعرة، وكاأنها تتحّلى باأحمر �صفاه تارًة وبف�صاتين ق�صيرة تارة 
�لتجميل،  م�صرحة  فُيدخلها  �أبعد  �إل��ى  �لبع�س  يذهب  وقد  �أخ��رى، 
وب���اأرد�ٍف  بال�صيليكون  ة  مح�صوَّ و�صفاه  بنهود  �لق�صيدة  فتظهر 

وبطوٍن م�صفوطة!

�لعام  تاأ�ّص�صت  �صعرية،  �صهرية، 
»م��وؤ���ص�����ص��ة  ل����دى  ت�����ص��در   ،2008
�لموؤ�ص�صة  وهي  �لثقافية«،  �لغاوون 
�ل��غ��اوون  »ن��ق��د«، د�ر  ل���: مجلة  �لأم 
�لغاوون  جمعية  و�ل��ت��وزي��ع،  للن�صر 
�لعالم ف��ي  �لعربي  ل���الأدب  للترويج 

رئي�صا التحرير
�لدين �صرف  ماهر   � ع�ّصاف  زينب 

م�صت�صار التحرير
�صوقي عبد �لأمير

الر�صوم والكاريكاتور
�صحر برهان

الإخراج الفّني
مايا �صالم

المدير الم�صوؤول: زينب ع�ّصاف
العالقات العاّمة: كارمن �صمعون
�صابا ج��ول��ي��ا  المالية:  الإدارة 
»ال��غ��اوون«: ر�صوم  اأر�صيف 
�أ���ص��ام��ة بعلبكي  � �أح���م���د  �ل��ل��ه  ع��ب��د 

لوغو الغاوون
تقدمة من �لفنان �إميل منعم

مكتب التحرير
�ل����ولي����ات �ل��م��ت��ح��دة �لأم���ي���رك���ي���ة � 
�صتريت  هينا   � ملفنديل   � مي�صيغين 
0013139089626 ت:   �  17953
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب الإدارة
ب:  ���������س.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 �ل��������ح��������م��������ر�  

ت: 0096171573886

المرا�صالت
info@alghaoon.com

موقع »الغاوون« على ال�صبكة
www.alghaoon.com

ال�صتراك ال�صنوي
لبنان: 20 دولرً�، �لدول �لعربية: 50 
دولرً�. �أوروبا و�أميركا: 70 دولرً�.

داعمون
�صليم �ل�صحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د �ل��ع��ج��الن
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����ص����وم����ط 

)�إ�����ص����اف����ة �إل�������ى �أف���������ر�د د�ع���م���ي���ن 
���ل���و� ع�����دم ذك�����ر �أ����ص���م���ائ���ه���م( ف�������صّ
�ت�����ص��ل  ل���م���ع���ا����ص���دة »�ل�������غ�������اوون«   ■
ب���اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106 ع��ل��ى 
دولر.  200 ع  ل��ل��ت��ب��رُّ �لأدن�������ى  �ل���ح���ّد 

�أ�صلمُت قناديلي
ل����������ذ�ك �ل����ظ����الم 

�لخا�صر 
نُت فجيعتي �لحمر�ء ودوَّ

على �صوء غابر في �لرحيل
ت����رك����تُ ع���ن���اوي���ن���ي خ��ل��ف��ي 

متاأرجحة
بين هطول بعيد
وجفاف ُيد�نى  

مّرة �أخرى
تركُت للذكريات عناويني،

وغلَّفُتها
بو�صمها �لغريب 

�أنا �لطاعن في �لغربة،
�أ�صتفيق �لآن من �لترحال

لأنا�صيدي �صكاية �إله  
و�آه طويلة

تغالب �لم�صافة 
با�صتباقها �لبطيء. 

...

�إذً� قندلُت �لظالم خلفي
تي هناك  وتركت �ُصرَّ

�أمانة �لفر�ت �لولي
�ل���م���ل���يء  ذ�ك  �أج���ه�������ص���ُت���ُه 

بذكرياتي 
�ل�����م�����و�زي ل����وف����رة ل����ي م��ن 

�لحكايا.
�أخذُت �ل�صحوب كلَّه معي 

�ل�صيَب و�أقفال �لكالم...
�بة �لموتى  �صرير بوَّ
�ل�صهاد�ت �لأخيرة، 

لرفاق
م�صو� �إلى �ل�صهادة

�أو لحياة لي�صت كما هي.

قندلُت �لظالم ور�ئي 
و�أو�صعُت �لمما�صي 

نُت �لدروب زيَّ
بحتِف �صحكاتي 

بدم �لأحالم 
با. وفورة �ل�صِّ

***
�أخفيُت عنَك

خاتمة لهذ� �لتطو�ف!
وج���ي���ب �ل����دم����ع ع���ل���ى رّق����ة 

�لورق
وت�صّظي �لروح

في �أ�صرها �لم�صتديم
)م�������ن ي���ن���ق���ذ �أغ�������ان�������يَّ م��ن 

�لخ�صر�ن(
مطٌر وفيٌر هنا 

وموت وفير هناك 
مالئكة يقودون �لحب

حيث ت�صاء �لقلوب
يلّمون �صمل �لغيم.

 )وطني قفر
 وق�صائدي

مل�صاء
ل تقف على �أر�س

لتموت �أو لتحيا(
مطر �أ�صود د�خلي

�ختالج �صاخب للدمع،
تالطم لن�صيجي.

ما �ل�ذي ي�ع�جُّ �إذً� بالحكايا
قلنا:

�لفر�ت و�لفر�ت  
�لفر�ت وحده.

...
�صلَّيَت �إذً� يا طفُل 

لغا�صم �لذكريات  
عَت بما ُيدعى غربة ت�صبَّ

بْت روحَك وت�صرَّ
مزيجًا من خمرها

رة  ومن يقظة متاأخِّ
لجوع

ما �أح�ص�صَت به هناك. 
كم �حتجَت من �ل�صيب

لت�صتفيق هكذ�؟
�أخذُت �ل�صيب معي   

و�أقفال �لكالم 
تركُت حّرية تنمو 

في غيابي 
�أّمي و�أطفالي يلمّون وجهي

عن وجع �لرغيف
تركْت للر�صيف خطاي

ر�صائَلها �لأخيرَة. 

...

َك من تالبيبك  ي��ج��رُّ م��ا�ل��ذي 
�إليه 

����ص���ي���اط���ُه و����ص���م���ْت �أي���ام���ك 
بتالوينها

�أدنْتَك من عط�س مديد
وكاأّن قدرً� عليك وقوعها.

)وطني ليل
وق�صائدي جرد�ء،

�أر����ص���ه���ا  م����ن  ت�����ص��ت��ق��ي  ل 
لتحيا(

�صاألُت �أّمي
عن ر�ئحة �لرحيل
�لعالقة بي منذها:
من �أورثني �إّياها

كان دمعها
�أجوبة �لترحال �لطويلة

منذ نزيفها عن هناك
�ألف ر�ئحة في ذ�ت �للحظة!

ب�صاتين كرد�صتان
كرومه ينابيعه

ه  �صجر لم ت�صمِّ
بّلوطه وحجله �لفاغر

�صهد�وؤه، قتاله
�غتر�به �لغارق في �لزمان. 

)�أّنى �أكون
فعلى �لفر�ت �صليبي( 

و�لفر�ت �صبيهي و�صبهتي
فينا 

�لتقاء �صعَبين
في  �لتالقح  نطفة  و�ل��ف��ر�ت 

وريدي
ل ي�صتطيع �لموت

ف�صل قطرة دم عن �أخرى!
نحن ت�صكيل لهذه �لمفازة!

في  و�ح������دة  روح  ج���ري���ان 
�لفر�ت 

)يا �لله �صاألُت �لفر�ت
تدفقا �أبدّيًا

لكي ل �أموت!
ولتزهر هذه �ل�صعوب

حّبًا خال�صًا
وزمانًا حّرً�

ل ر�ّد لق�صائه( 

...

�صحُت به، �لثاكُل كم �تَّ
كفني كان 

وُحّلة طفولتي �لباكية
رقر�قة تعاليمه

�لتي �صربتها
لكّن �لزمان كدر!

ومالح ماء �لحكايا.

...

من ي�صبقني �إليه
 لأعتذر عن رحيلي 

من يد�نيني بع�صق له
لأ���ص��ت��ك��ي��ن ق��ل��ي��اًل ف���ي ه��ذ� 

�لغياب.

...

تعبُت من �لمر�ثي يا فر�ت،
�أما من لغة �أُخرى

لأغت�صل في ينابيعها
مّرة

�أما من خال�س لبالئي.

...

�أ�صنْد جبهتك عليَّ
م �نك�صاري ورمِّ

يا مر�آتي
ُبْح ب�صكو�َك

يا عري�س �لحقول  �لفارع،
يا ع�صيق �لمدى �ل�صهلي،

يا حلمًا
لْت لآلف �لغيوم �لتي ت�صكَّ

على ت�صاعد �أزلّي لك
ري  ه���ا �أم�����ّد ج�����ص��ور ت�����ص��وُّ

�إليك
�ق�����ن�����ط�����ر �ل���������������روح ع���ل���ى 

�لم�صافات
لعّله

يلتئم هذ� �لفر�غ �لذي بيننا
لعّله.

فّواز قادري



ة �ل���َج�����������ص�������وُر ���������ًا     وف�����������������از ب����ال����ل���������ذَّ م������ن ر�ق�����������َب �ل�����ن�����ا������س م���������اَت غ���������مَّ
�صلم الخا�ض

�لعدد 30 - �لأحد  1  �آب  2010

بعد �لنكات �لتي طاولت موقع »كيكا«، �إثر �إعادة »�لغاوون« ن�صر مقاطع هزلية من خبر تنفيعّي عجيب ن�صره »كيكا« عن »�ل�صاعر �لكبير محمد حلمي 
�لري�صة �أحد �لرّو�د �لقالئل لل�صعر �لحد�ثي �لعربي«!! رف�س �لموقع ن�صر خبر ثاٍن �أر�صله �إليه �لري�صة ي�صف نف�صه فيه باأنه �أحد »�لرموز �ل�صعرية في 

�لعالم«!! بل و�أحد »�ألمع �صعر�ئنا في �لعالم �لعربي«!! بل و»�إن �لح�صور حين �ُصئل عن �أ�صماء �أعماله، ت�صابق �لجميع لالإجابة«!! بر�فو »كيكا«.

�صة - كما يو�صح ��صمها  فوز �لطاهر بن جلون ب�»جائزة �لأركانة لل�صعر«، ي�صتدعي �لنقد. فهذه �لجائزة �لتي يمنُحها »بيت �ل�صعر في �لمغرب«، مخ�صّ
وبيانها �لتاأ�صي�صي - لل�صعر فقط. فاإذً� �صيكون منحها لرو�ئي عالمّي ذي تجربة �صعرية متو��صعة، �إخالًل بمبد�أ �لجائزة )�لأ�صماء �ل�صعرية �لمغاربية 
ين هما: محمود دروي�س و�صعدي يو�صف(. �أما  �لم�صتحّقة كثيرة، �إذ� كان هدف لجنة �لجائزة منحها ل�صاعر مغاربي، بعدما منحتها بنز�هة ل�صاعَرين م�صرقيَّ

تبرير لجنة �لجائزة قر�رها هذ� بالحديث عن »�لبد�يات �ل�صعرية« لبن جلون فهو �أ�صبه بتكريم �بن خلدون على ق�صيدة »�أ�صرفَت في هجري«.

�أعلن جمال �لغيطاني رف�صه �لتر�ّصح لجائزة »بوكر �لعربية« لأن »طريقة �لتحكيم فيها ل تليق باأي كاتب... خ�صو�صًا بعدما �نك�صفت طبيعة لجان 
مون بها«، كما قال لموقع »�ليوم �ل�صابع«. وفي »روز �ليو�صف« كتب عبد �لمنعم رم�صان ُم�صّميًا �صموئيل �صمعون و�صّلته  �لتحكيم و�لطرق �لتي ُيحكِّ
من �لمتحّكمين بالجائزة قائاًل �إن »�لكّتاب �لحقيقيين ل يعر�صون �أنف�صهم لجائزة �أثبتت �أنها ُمهينة«. ومن �لأدباء �لد�عين �إلى �لمقاطعة �أي�صًا �لرو�ئية ر�صوى 
عا�صور �لتي رف�صت تر�صيح رو�يتها للجائزة، و�لناقد عبد �لمنعم تليمة �لذي قال �إن »بوكر �لعربية« جائزة »يبتعد عنها �لأدباء �لمحترمون«، و�لرو�ئي هاني 

نق�صبندي، و�لرو�ئي �إبر�هيم عبد �لمجيد و�لرو�ئي حمدي �أبو جليل و�لناقد هيثم �لحاج و�لكاتب محمد فتحي �إ�صافة �إلى �لكثير من �لرو�ئيين �ل�صباب.

مجلة »واوان«
ُيحرِّرها: ال�شاحك ب�شبب

يعلو �صوت مر��صل جريدة 
علينا  ُيلقي  برهًة،  »�لحياة« 
م����ح����ا�����ص����رة ف�����ي »ب����وؤ�����س 
ذهنية  كها  تحرِّ �لتي  �لعربية  �لثقافة 
�لمنا�صبة« للرّد على ما �صّماه �ل�صّجة 
حول �ل�صمت �لإعالمي �لذي ر�فق 
رح��ي��ل �ل�����ص��اع��ر �ل�����ص��وري محمود 
�ل�صّيد. وهو في ذلك ي�صتند �إلى مبد�أ 

�أن �لجلو�س على �لتّل �أ�صلم.
ر بول �صاوول عن �صدمته  وبينما عبَّ
»�ل��غ��اوون«  ف��ي  ق���ر�أه  حين  بالخبر 
 ،)2010 ح��زي��ر�ن   12 )�لم�صتقبل، 
فال  �لغريب  �ل�صمت  هذ�  م�صتهجنًا 
خبر ول هاتف ول من يحزنون كما 
ليقول  »�لحياة«  مر��صل  ياأتي  ق��ال، 
�أن ل  �ل�صّيد  �إنه »لن ي�صير محمود 

يكتب عنه �أحد«!!
يعلِّق  َم��ن  ���ص��اأن  �صاأنه  يكون  وب��ه��ذ� 
لحم �لخروف ويبيع لحم �لكلب، كما 

يقول �أحد �لأمثال �ل�صعبية.
هيئة  في  ر  �لمتنكِّ �صاحبنا  يحاول 
على  م��و�رب��ة  بطريقة  �للتفاف  ناقد 
ف�����ص��ي��ح��ة م���ن ف�����ص��ائ��ح��ن��ا �ل��ك��ث��ي��رة 
وكّفة  و�ل��م��وز�ي��ن  �لأقنعة  )ف�صائح 
�أ�صماء  ذك��ر  خ��الل  م��ن  �لم�صالح( 

�صعر�ء ر�حلين �آخرين!
�ل��ر�ح��ل �صركون  ب��اأن  ���ره  �أذكِّ وهنا 
ب��ول�����س رغ���م م��ك��ان �إق��ام��ت��ه �لبعيد 
�لإع���الم  ���ص��وء  �لآن تحت  �إل���ى  بقي 
و�ل���ن�������ص���ر، وم��ث��ل��ه �ل����ر�ح����ل ب�����ص��ام 
حجار، �إلى علي �لجندي مع كل عبثه 
�إلى هاني �لر�هب وبوعلي  وتمّرده، 
يا�صين وممدوح عدو�ن في حياتهم 
ومماتهم، فقد ظّل لهم خيام و�أوتاد 

في �ل�صحافة وزو�ياها.
ُتثار  �أن  لم�صاألة  تف�صيرً�  �أج���د  ول 
ح��ف��ي��ظ��ة �ل��م��ر����ص��ل �ل��ع��ب��ق��ري على 
�حتجاجنا على عدم ن�صر �ل�صحافة 
»موناد�  مجّرد خبر رحيل �صاحب 
بذلك!  �لأق���ّل  على  فنعرف  دم�صق« 
رً� �إياه �أنه ينبغي نزع �لأقنعة عن  مذكِّ
�لأ�صياء كي ُترى على حقيقتها، فهذ� 
ل��زوم �ل�صغف بكل ري��ح وك��ل حجر 
يقع عليه �لخيال وبالأقا�صي �لتي ل 

ي�صلها �صاعي �لبريد.
اأ. ق

قام �ل�صاعر �لمغربي مبارك و�صاط بن�صر حو�ر معه في منتديات ومو�قع عديدة، ز�عمًا �أن �لزميل ماهر �صرف �لدين هو من �أجر�ه! »�لغاوون« �لتي 
ر تمام �لتقدير تجربة �ل�صديق و�صاط، و�لتي لم تتاأّخر يومًا في ن�صر ما ير�صله �إليها من ق�صائد، ل تعرف �صببًا لقيامه بمثل هذ� �لأمر، كما ت�صتغرب  تقدِّ

مثل هذه �لخّفة، خ�صو�صًا �أن �لحو�ر ذكر على ل�صان زميلنا ُجماًل بعيدة كل �لبعد عن روح �لنقد: »�إنه �ل�صاعر �لذي �أنقذ ماء وجه �ل�صعر �لمغربي«!!


